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Som ett led i förva1tningsrevisionen av styrelsen för in -ternationell utveckling (SIDA) har riksrevisionsverket(Hav) genomfört en analys av biståndsmyndigheten SIDA.
Revisionsrapporten Sversändes härmed. Kontaktgruppen £
SIDA har under projektets gång tagit Jet av rapportutkastoch diskuterat dem med REVS proJektgrupp.
I revisionsrapporten har RRV tagit upp vissa problemomrd-
den inom ramen för SIDAS biståndsverksamhet. Dessa har isynnerhet anknytning till SIDA som administratör och Oro-docent av biståndet.
Analysen har främst inriktats på att granska hot SIDA geruttryck för statsmakternas intentioner når det gäller ättfördela biståndsmedlen, planera biståndsinsatserna samtomsätta planerna i biståndsproduktionen genom sin organi -sation. Granskningen har således koncrntrerats kring SIUASförvaltning av biståndsmedlcn i enlighet med de bistånds -politiska målangivelserna.

Den av RRV genomförda analysen ar avsedd att, såsom allförva1tningsrevision, ge impulser till vidareutveckling.
De bedömningar som görs och de rekommendationer som gesskall ses i detta perspektiv. RRV äT vii medvetet cm desärskilda svårigheter som präglat STDAS situation. Enstarkt och snabbt ökande bistånisvolym skapar givetvisproblem i en komplicerad verksamhet snm denna, om vilken
man inte haft någon tidigare erfarenhet i stateförvalt -
ningen.

Gatuadress
Primusgatan 20
Lilla Eosingen

Telefon
0&54880

Postgiro
156 35-6

Telegramadress
Nat audi!
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Tillväxttakten i biståndsanslaget har föranlett RRV attsärskilt uppmärksamma vissa problem som biståndsmyndighe-ten med anledning av detta kan komma att ställas införunder den närmaste framtiden. Sålunda har REV ställt frå -gan om hur SIDA skall kunna behålla och förbättra sinkvalitativa kapacitet inför de krav som kommande anslags-höjningar kommer att ställa. Den information beträffandeinriktningen av verksamheten och utnyttjandet av SIDASadministrativa resurser som f n finns att tillgå erbju-der dessvärre inte något helt tillfredsställande underlagför en sådan bedömning. De utredningar som RRV gjort isamarbetet med SIDA tyder dock på att vissa förändringari inriktningen av verksamheten och i beslutsgången skullekunna möjliggöra för SIDA att administrera ett allt störresakanslag vid bibehållen administrativ resursinsats.
Vad gäller det länderdestinerade biståndet skulle den ad-ministrativa resursinsatsen sannolikt kunna begränsas, omman inriktar sig på en successivt ökad satsning på program-bistånd och följaktligen färre och större insatser samti -digt med en koncentration till SIDAS programländer och enminskning av antalet mottagarländer utanför denna krets.Detta skulle ligga i linje med statsmakternas intentionerbeträffande inriktningen av verksamheten mot programbi -stånd.
Tyngdpunkten vid biståndsmedlens fördelning skulle då för -skjutas mot en mer strikt tillämpning av länderprogramme-ringsprincipen i stället för som nu synes vara fallet motämnessektorer. Det f n stora antalet delsektorer inom var-je huvudsektor kan förmodas ha ett visst inflytande i in -satssplittrande riktning. För att ytterligare markera in -riktningen på stora insatser koncentrerade till program-länderna, torde organisatoriska förändringar behöva görasi form av en anpassning av organisationen till en mer ren-odlad form av länderprogrammering. En tänkbar väg vore attinrätta länderbyråer eller landansvariga befattningshavare

med nuvarande sektorbyråer som stödfunktioner. En ökad de-centralisering från hemmamyndigheten SIDA till bistånds-kontoren i programländerna i form av en mer långtgåendedelegering av arbetet med insatsplanering och uppfö1jninganser RRV också verksamhet skulle kunna bidra till en så-dan koncentration och renodling av länderprogrammerings-principen.

Det ej länderdestinerade biståndet genom SIDA kunde medfördel samordnas med det multilaterala för att därigenommöjliggöra en enhetlig prövning av all bidragsverksamhettill internationella organisationer.
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Striktare regler vid utkontraktering av biståndsuppdragtill olika FN-organ borde medge en Ökad delegeringsgrad,särskilt under planeringsfasen, i syfte att begränsa ad-
ministrationskostnaderna.
Beträffande SIDAS planering finns ett klart behov av attbättre utreda biståndsländernas mottagningskapacitet ochatt i planeringsdokumenten, vid sidan av allmänna redo-görelser för möjliga insatsområden, utförligare preciseraden av SIDA valda handlingslinjen.
HRV har i £öre1iggande rapport ägnat relativt stort ut -
rymme åt mål- och uppfö1jningsfrågor. En väsentlig for -utsättning för SIDAS verksamhet torde enligt REVS meningvara upprätthållandet av en hög bistdndsvilJa bland med-borgarna. Denna biståndsvilja är sannolikt beroende avbl a uppfö1jning, utvärdering och information om upp-nådda resultat i biståndsverksamheten.
REV vill därför understryka vikten av att SIDA självingående analyserar direktiv och andra uttalanden frånstatsmakterna och med ledning av detta doknmenterar enbiståndspolicy. Detta är utan tvivel en förutsättningför att en diskussion om biståndsinriktning samt organi-sations - och kapacitetsproblem skall kunna föras på något-runda fast grund.

RRV har i sin rapport försökt lyfta fram väsentliga pro -blemställningar och ge rekommendationer inom områden därdet enligt verkets mening finns utrymme för färbättring -ar. Det är REVS förhoppning att SIDA skall finna att för -slagen i revisionsrapportcn skulle kunna ge upphov tillåtgärder ägnade att Öka effektiviteten i biståndsverksam-helen.
REV hemställer att styrelsen före den 1 mars 1975 in-kommer med yttrande Över vad som anföres i rapporten.
Detta ärende, om vilket RRVS styrelse orienterats, harhandlagts av avdelningschefen Tvarsson i närvaro av re-visionsdirektören Lindståhl samt hyrådirektören Brenner,föredragande.
På riks visio sverkets vägnar

/Sven Ivar Ivarsson -/) {

*

Rune Brenner
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0 ANALYS AV SIDA - EN SAMMANFATTNING

Pöreliggande "Analys av SIDA" syftar till att ge en över-eiktlig bild av bietåndsmyndigheten SIDA genom att belysaområden com uyndighetene organisation och mål, bistånds-medlene användning och utveckling samt biståndets admi-nistration och planering. Avsikten är således i första handatt försöka ringa in problem som rör själva biståndsmyn-dighetens sätt att arbeta. REVS synpunkter och rekommenda-tioner är att betrakta inte som lösningar på identifieradeproblem utan com uppslag till förbättringar. Den vidare ut-vecklingen av dessa uppslag förutsätts ske på SIDA.
0 1 Sammanfattande synpunkter

Brsåeiåéiien
Under budgetåret 1971/72 infördes en ny organisation påSIDA i avsikt att anpassa den formella strukturen till denfaktiska verksamheten med planering och förvaltning avbietåndeinsatser. De tidigare tre avdelningarna för tek-niskt respektive finansiellt bistånd och för administra-lion avskaffades och ersattes med en förstärkt direktioni centrum av ett antal e k frälsarkransorganiserade byråer:fyra sektorbyråer, en länderbyrå samt fem administrerandebyråer.

Statemakterna har sedan länge förordat en koncentrationav biståndet till huvudmottagarländerna enligt den s kländerprogrammer1ngsprineipen. Den relativt självständigaställning gentemot länderbyrån som sektorbyråerna erhål-lil i den nya organisationen synes emellertid inte skapatillräckliga förutsättningar för en konsekvent tillämp-ning av denna princip.
SIDAe övergripande planering har under senare år i hög gradförbättrats genom införande av biståndsprogram, sektorstra-tegier och metodhandbok. Den synes emellertid ännu inteha slagit igenom i tillräckligt stor utsträckning på in-eateplaneringen inom framförallt beredande sektorbyråer.Nuvarande organisation förefaller därför återspegla ennågot obestämd uppfattning om den centrala styrningen avverksamheten. Detta får emellertid inte undanskymma detfaktum att den stora ansträngningen SIDA lagt ned på om-organisationen 1 och för sig lett till betydande förbätt -ringar i styrningen.
Pr o m budgetåret 1968/69 genomförde SIDA också en successivutbyggnad av biståndskontoret (BK) i huvudmottagarländerna.Antalet SIDA-utsända tjänstemän vid BK ökade under periodenfrån 8 till 62. Avsikten med BK är bl a att avlasta hemma-myndigheten från delar av planeringsarbetet och förvalt-ningen av biståndet. Någon påtaglig arbetslättnad inom fram-förallt ineatsplanering och uppföljning synes emellertidinte BKS expansion ha medfört för hemmamyndigheten. Detta
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kan ha berott på att den decentralisering av arbetsupp-gifter com åtgärden syftade till inte följts av motsva-rande delegering av beslutsrätt. Enligt REVS mening bordebeslutet om den betydande satsningen på BK ha föregåtts
av en mer djupgående utredning.

~otiv och mal för bietåndet
Statemakternas uttalanden om motiv och mål för biståndetär textmäesigt av mycket stor omfattning. I olika samman-
hang har försök gjorts att ur detta material ta fram ocheyetematieera enhetliga biståndspolitiska principer. SIDASförsök att i dokumenterad form klargöra eller tolka detbiståndspolitieka målet (BPM) har emellertid trots en hög
ambitionenivå inte varit tillräckligt fullständiga. RRVhar därför funnit det angeläget att i föreliggande analysrelativt ingående diskutera målfrågorna i syfte att ini-tiera en måldiskueeion på SIDA.

RRV har valt att som ett exempel på utgångspunkt för enmälanalye systematisera olika mål och handlingsriktlinjeri ett antal e k mälelement, som tillsammans utgör - dei bi-etåndepolitiska målet BPM. Av denna analys har framgåttatt såväl biståndsmälet om högsta möjliga utvecklingseffekt
sou olika riktlinjer för biståndets utformning ofta formu-lerase vagt av etatsmakterna och i viss utsträckning fram-står com motstridiga. Statemakternas riktlinjer för olikadelar av etateverksamheten har ofta generell karaktär, vil-ket gör att styrinformationen till myndigheterna inte alltidblir klar och entydig. Det finns givetvis många skäl bakomstatemakternae målformuleringar, som RRV inte har anledningatt pröva. RRV vill emellertid understryka att detta intefritar myndigheten från uppgiften att konkret tolka direk-riven och redovisa detta i dokumenterad form. Utan en sådantolkning av statsmakternas intentioner, kan myndigheten in-te arbeta rationellt.
Att SIDA redovisar en sammanhållen strategisk diskussion
med egna ställningstaganden får sålunda anses vara ettrimligt krav. Därvid bör självfallet dokumenteras olikaåtgärdsalternativ och de kriterier som ligger till grundför bedömningen av dessa med hänsyn till skillnader i bi-ståndseffekter och till kostnader för att överföra biståndet.
En lämplig utgångspunkt för en sådan strategiformulering
synes vara att söka isolera och systematisera de för bi-ståndet specifika förändringseffekterna och hur dessa vari-erar med olika handlingeparametrar eller biståndsformer.
Sambandet mellan biståndsgivarens handlingsparametrar ocholika förändringseffekter bör därefter utredas. Med ledning
av detta borde det vara möjligt att fastställa en principi-ell handlingslinje för urval av insatstyper och samarbets-former med biståndsmottagaren. Ett förslag till hur en sådaneffektdiskussion skulle kunna föras lämnas i målanalysens
avsnitt 4.3.
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Biståndsproduktign
Den via FNE fackorgan och andra organisationer utkontrakte-lade eller BiDA-delegerade verksamheten har under senareår Bkat starkt. Numera överstiger den utkontrakterade verk-samheten den rent bilaterala SiDA-administrerade delenav SIDAE totala bistånd.
En trolig fsrk1aring till denna utveckling synes vara attde stora anslagbbkningarnaställtanspråk på SIDAS admini -strativa kapacitet ' en sådan utsträckning att myndighetenför att 15sa problemen i allt hogre grad delegerat bistån-det till andra organisationer. Det torde snarare vara dettamotiv än strategiska Bverväganden om lämpligaste distri -butionakanal fbr biståndet som gett upphov till nuvarandefbrhå11anden.
Enligt vad som nedan framgår synes emellertid den av SIDA upp-levda kapacitetsbrieten till stora delar vara en funktion avatt inriktningen av biständet alltsedan SIDAS tillkomst varitalltför splittrad. Utrymme för ökad kapacitet torde därförfbrmod1igen kunna ha sökte i en successiv anpassning av bi -etåndeinriktningen till den ökande anslagsvolymen i form avt ex förenklade samarbetsformer, ökad koncentration till län -der och sektorer samt större insatser.
Det länderdestinerade bietåndet utgör Sver bO procent avden totala biatåndavolymen genom SIDA. Av detta länder-deetinerade bistånd har merparten eller ca 80 procentkonoentrerats till ett tiotal s k huvudmottagarländer.Utanfbr denna länderkets har emellertid SIDA under årensedan biståndsmyndighetens tillkomst samarbetat med totaltÖver 40 länder. Varje år har utbetalningar gjorts till20-25 länder utanfdr huvudmottagarkretsen. De flesta avdessa icke- huvudmottagare har mottagit förhållandevis småbiståndsbelopp.
Omfattningen av detta samarbete med olika länder kan tillviss del fbrk1aras av SIDAS familjeplaneringsinsatser ochenskilda organisationers biståndsverksamhet.vissa smärreinsatser i form av pilot- eller pionjärprojekt har sanne-likt varit nädvändiga fbr utveckling av verksamheten. Rentprincipiellt torde det emellertid kunna ifrågasättas omdet ur bietåndsteknisk eller biståndsadministrativ syn-vinkeläråmotiverat med en spridning av insatserna på etteå stort antal länder.
Det ej länderdestinerade biståndet är exempel på SIDA-dele-gerad verksamhet. Detta utgår i form av bidrag till deinternationella organens olika program och är sou delegeradverksamhet jämfärbart med länderdestinerade utkontrakte-
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ringar i form av sameinansieringar och multibiinsatser.SIDAS roll är i detta sammanhang närmast att genom bidragfinansiera delar av programmen och i kraft härav utöva ettmedinflytande på'den Mottagande organisationens policy.Ur denna synvinkel överensstämmer det ej länderdestine-lade biståndet i princip med det multilaterala biståndettill de internationella organisationerna, som UD administre-rar.
Det torde enligt REVS mening vara en fördel om en klarboskillnad kunde göras mellan å ena sidan principielltlikartat bistånd i form av bidrag till internationellaorganisationer och ej länderdestinerat bistånd och å andrasidan länderdestinerat bistånd. Det finns skäl som talarför att ge samtliga Sveriges bidrag till internationellaorganisationer en enhetlig prövning genom att beslutenfattas av en och samma instans.
Fördelningen av biståndet på ämnessektorer uppvisar sedannågra år en Jämn och stabil utveckling. De sex huvudsek-turer (hålsovård med familjeplanering, landsbygdsutveck-ling och livsmedelsförsörjning, undervisning, humanitärtbistånd, vatten - och kraftförsörjning samt industribi -stånd) som utvecklats under de senaste åren tar i anspråk15-20 procent vardera av biståndsutgifterna genom SIDA.
Fördelningen mellan de olika byråerna synes emellertidvara påfallande jämn och utesluter inte förmodanden omatt den snarare skulle kunna vara en produkt av organisa-tionsstrukturen än baserad på det reella behovet av in -satser inom de olika ämnesområdena. Detta skulle i såfall strida mot den princip om mottagarcentrering somSIDA hävdar.
Tendenser finns till en ökning av antalet delsektorer. Ensådan utveckling kan antas även leda till en icke önsk-vård uppdelning av insatserna i små insatser.
Enligt RRVS mening medför den ämnesvisa fördelningen avbiståndsmedlen risker £ör att inriktningen av biståndetpå mottagarcentrerad länderprogrammering kan motverkasliksom även sektorkoncentrationen och en konsekvent över-gång till programbistånd.

I SIDAS statistik lämnas f n inga uppgifter som medger enfullständig studie över utvecklingen av antalet avtaladeoch förvaltade insatser. Vissa bearbetningar av befintligtmaterial gör emellertid att allmänna tendenser kan spåras.
Sålunda har antalet förvaltade insatser i det länderdes-tinerade biståndet ökat från ca 90 till 230 insatser underperioden 1965/66-1971/72. 70 procent utgörs av insatserunder 5 mkr. Detta svarar mot ca jO procent av bistånds-volymen. Förhållandevis små insatser kan alltså sägas ta
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i anspråk en väsentlig del av SIDAS administrativa kapa-ci t et =

Anslagen till biståndsverksamheten förväntas fortsättabka starkt. Med hänsyn till detta vill RRV göra SIDA upp-märksam på vilka konsekvenser det kan medföra fbr SIDASpersonella resurser om de mindre insatserna i fortsätt -ningen erhåller lika stort utrymme som hittills.
RBV föreslår också att SIDAS statistik byggs ut till att

~

ge bättre underlag för kapacitetsstudier och strategiskaöverväganden om biståndsinriktningen. Brister har särskilt
1iakttagits i redovisningen av antalet insatser, gruppe-

@ring av insatser i storleksordning, fördelning av insat -
€ser på länder och ämnesområden samt typindelning av in -satser i kapacitetsdimensionerande yfte.

Biståndets- administrativa resurser
För att ge en rättvisande bild av utvecklingen av SIDASegna administrationskostnder, bör man till de belopp somredovisas på myndighetsanslaget också lägga kostnaden förSIDAS biståndskontor, planeringsmedverkande konsulter ochandra poster i sakanslaget, som inte kan hänföras tilldirekt bistånd. SIDAS redovisningssystem medger inte så-dan särredovisning. Beräkningar som REV gjort visar emeller-tid att SIDAS egna administrationskostnader enbart in -kluderande biståndskontoren i stort följt sakanslagetshäjningar och utgär ca 7-8 procent av biståndskostnaderna.Till de totala administrationskostnaderna bör också läggasde administrationsavdrag, som FN-organen och andra olga-nisationer gär i SIDAS delegerade biståndsverksamhet. dmäven dessa kostnader inkluderas, kan de totala administra-tionskostnaderna fbr allt bistånd genom SIDA uppskattastill 12-13 procent.

Den växande biståndsvolymen synes ha skapat vissa kapaci -tetsproblem på SIDA särskilt genom den genomgående inrikt -ning på små insatser som varit utmärkande för insats -produktionen. Sedan 1968/69 har emellertid kapacitetstill -växten kunnat begränsasgenom en omfattande utkontrakte-ring av biståndet. Under senare år har ett smärre antalstora insatser gett en kapacitetssparande effekt. Fortfa -rande utgör emellertid administrationskostnaderna en be-tydande och i det närmaste konstant andel av biståndet,som det synes främst beroende på det stora antalet småinsatser.
REV vill på denna punkt återupprepa sina rekommendationertill SIDA att lägga stor vikt vid kapacitetsstudier i sam-band med äverväganden om biståndsinriktningen. Förutsätt-ningen fbr att 1 %-planen skall kunna genomföras utanavsevärda tillskott av personella resurser synes vara attbiståndsinriktningen ändras mot större insatser samtidigtmed en Ökad koncentration till vissa länder.



0:6

åiåtånesr1ånårins
Mottagarländernas mottagningskapacitet och givarländernasavsättningsmöjligheter har ofta tillmätts stor betydelseoch borde därför rimligen vara av intresse vid länderrams-besluten. Några egentliga analyser av mottagningskapaci-teten synes emellertid inte ha gjorts i SIDAS plandoku-
mont. De analyser SIDA hittills redovisar torde inte geunderlag för att £örmoda att t ex huvudmottagarländernasmottagningskapacitet utgör något hinder för SIDAS möjlig -heter att avsätta enprocentplanens biståndsvolym.

SIDA har på ett förtjänstfullt sätt förbättrat planeringen.Biståndsprogrammen har emellertid i sin hittillsvarandeutformning varit av begränsat värde vad gäller styrningenav insatsproduktionen. Vidare förefaller biståndsprogram-
men i stor utsträckning överlappa samarbetsavtalen. Lik -nande synpunkter kan även läggas på sektorstrategierna.Biståndsplaneringen är i hög grad uppbyggt kring formelladokument med alltför få inslag av genuina SIDA-beslut ochgrunderna för dem. De mest programmatiska dokumenten somt ex biståndsprogrammen återspeglar mer parternas gemen-
samma uppfattning. SIDA kan förutsättas företräda en vissviljeinriktning som sannolikt inte alltid överensstämmermed mottagarens önskemål. Enligt RRVS mening borde ävendenna viljeinriktning klart markeras i planeringsdokumen-ten för att dessa skall kunna fylla kravet som riktlinje -angivande policydokument.
Vidare saknas en planering i syfte att få ett mer långsik -tigt grepp över SIDAS kapacitet att genomföra olika typerav insatser. Bl a synes de verkliga besluten fattas på in -satsnivån medan land/sektornivåns funktion närmast är lä -gesbeskrivande och stadfästande. Sannolikt finns här be-hov av en ökad central styrning.
I takt med att projekten alltmer underordnas mottagarlan-dels egna myndigheter får SIDA mindre möjligheter att nyttig -göra den löpande detaljrapporteringen om projekten. Samti-digt föreligger emellertid behovet att följa upp just SIDASdel i biståndsverksamheten och likaså den slutliga värde-ringen av projekten. En ökande andel programbistånd ökarockså kraven på en mer övergripande rapportering för attdels få en tillfredsställande insyn i programmen, dels fåunderlag för beslut om förlängning av biståndsavtal. Enligt
REVS mening har SIDAS resultatvärdering hittills varit in -riktad enbart på mottagarländernas projekt/program. Dennamottagarcentrerade resultatvärdering har vidare ofta dri -vits som en biståndseorm bland andra och är inte tillräck -lig aom uppfö1jning av SIDAS biståndsverksamhet. För dettabehövs också en givarcentrerad resultatvärdering.i betydel -sen uppfö1jning av de SiDA-specifika funktionerna inom ut -vecklingseamarbetet (planeringsmedverkan, rekrytering, re-sursöverföring etc).
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0. 2 Rekommendationer

De problem i SIDAS verksamhet som RRV uppmärksammat aktua-liserar tämligen långtgående krav på en förändring av vis -
sa sidor i biståndets utformning. De här lämnade rekommen-dationerna bör kunna ses som förslag till förbättringar avSIDAS verksamhet oberoende av de strategiska problem, somSIDA kommer att ställas inför såsom en följd av enprocent-planen. dm enprocentmålet emellertid skall nås 1974/75 el -ler något år senare, kommer SIDA att tilldelas kraftigtökade biståndsanslag, vilket ytterligare förstärker beho-vet av en ändrad biståndsinriktning. Det strategiska pro-bleuet för SIDA i detta läge är hur biståndsmyndigheten
med bibehållen effektivitet i biståndsgivningen skall kon-
na administrera en biståndsvolym på ca 1 300 mkr. Ned enoförändrad biståndsinriktning tyder det tidigare redovisa-
de materialet på att SIDAS kapacitet i ett sådant lägemåste ökas högst väsentligt.
Vad RRV här emellertid har velat peka på är de möjligheter
som SIDA har att genom en ändrad biståndsinriktning - fram-för allt vad gäller antalet och valet av insatser - kunnaabsorbera en avsevärt större biståndsvolym utan kapacitete -förstärkningar och utan att kvalitetskravet i biståndetbehöver minskas. Avgörande £ör hur stor biståndsvolym SIDAförmår administrera är vilka typer och storlekar på insat -ser man väljer att genomföra. Det finns uppgifter som ty -der på att det för en given kapacitet finns en övre gränsför hur många insatser SIDA kan prestera på ett budgetåroavsett insatsernas innehåll. Bn rimlig utgångspunkt förstrategiska överväganden angående SIDAS framtida bistånds-inriktning kan därför vara att uppskatta det antal insat -ser, som SIDA har förutsättningar att bereda och förvaltavid givna kapacitetstilldelningar.
Utarbetandet av en strategisk problem- och måldiskussion
Ett strategiskt nytänkande torde vara nödvändigt för attkomma tillrätta med de problem som SIDA kan komma,att stäl -las inför i framtiden. Biståndets utformning och inriktningsynes inte ha undergått någon avgörande förändring undersenare år trots organisationsförändringar och utbyggnad avplaneringen. Kapacitetsproblem har uppstått i administra-tronen och produktionen av insatser. Biståndskontorens roll

~
förefaller inte heller helt klarlagd.
Orsakerna till detta synes vara att finna i avsaknaden aven klart dokumenterad policy vad beträffar inriktningenoch utformningen av biståndsinsatserna.
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Oavsett SIDAS inställning till de enskilda rekommendatio-ner som ges i det följande torde analysens allmänna per-spektiv och probleminventering vara av en sådan karaktäratt ett ställningstagande från biståndsmyndigheten i des-sa avseenden måste framstå som ett krav.
Organisatoriska förändringar

Länderprogrammeringsprincipen bör komma klarare till ut -tryck i SIDAS organisation än vad som för närvarande ärfallet.
- Länderbyrån bör £å starkare ställning gentemot sektor-byråerna i beslut om vilka länder som skall erhålla visstyp av bistånd. Den bör också klarare knytas till verks-ledningen som i allt ökad utsträckning förutsätts ägnasig åt den ländervisa långsiktiga planeringen. LÖSOS för -slag om landansvariga befattningshavare med ansvar bådeför insatssondering, planering och förhand1ing med motta-garlandet bör också prövas i sammanhanget. Förhållandetmellan länderbyrån och sektorbyråerna skulle kunna byggasupp som en uppdragsgivare- konsultrelation. Ett slopande avsektorbyråerna till förmån för en renodlad länderbyråor-ganisation är ett annat alternativ som i sammanhanget kanbvervägas.
- SIDA bör i samband med pågående översyn av BKS ställningpresentera en diskussion kring möjligheterna att genomföraen långtgående decentralisering inom BKS nya arbetsområden.Framför allt skulle man här kunna studera om en större delav insatsplaneringsarbetet kan föras över till BK.
Förändringar av biståndet
- Att lämna länderdestinerat bistånd får ses som en av SIDAShuvuduppgifter. Det ej länderdestinerade biståndet kan tillstor del inordnas i det multilaterala biståndet och omhän-derhas av en och samma institution. Därmed kan en klar bo-skillnad göras mellan länderdestinerad biståndsverksamhetoch bidragsverksamhet till internationella och andra olga-nisationer.
- Utkontraktering av biståndet bör ske efter striktare reg-ler. Multibieormens andel bör anpassas efter mottagarlän -dernas önskemål och till vad som kan anses motiverat bl amed hänsyn till kvalitet kostnader och delegeringsgrad. Närutkontraktering förekommer, bör delegeringsgraden vara stör -re under speciellt planeringseasen än vad som nu är fallet.

{
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- Antalet bilaterala mottagarländer utöver huvudmottagar-länderna bör nedbringas till förmån £ör en verklig länder-
koncentration.

En begränsning av antalet delsektorer bör göras vilkettorde bidra till en angelägen sektorkoncentration. Medtanke på projektens relativt låga upprepningsfrekvens börSIDA redovisa sektorvisa diskussioner om eftersträvad kom-pétengprgeil i synnerhet vad gäller projektbistånd av mertraditionellt slag.
- Fördelningen mellan projekt - och programbistånd tordeändras till den senare kategorins förmån.
- Den genomsnittliga insatsstorleken synes kunna ökas av-
sevärt. Särskilt viktigt är att bringa ned antalet insat -
ser under 5 mkr. Möjligheterna att söka förenkla besluts -rutinerna för mindre insatser bör undersökas.

Insatsernae långfristighet bör ökas.
- SIDA bör avsevärt förbättra statistiken angående bistånds-produktionen. Ett system för insatsklassificering bör in -
föras och insatstypernas krav på handläggartid bör under-sökas, vilket bl a förutsätter att tidskrivning införs.Även SIDAS redovisningssystem bör utvecklas så att det germöjlighet till noggrannare beräkningar av de totala admi-nistrationskostnaderna.
Förändringar av planeringssystemet

- Behov synes föreligga av en närmare utredning om mottagar -
ländernas mottagningskapacitet.
- Bietåndsprogrammen bör vara dokument där biståndsmyndig-
helen formulerar sin egen syn på hur biståndet till landeti fråga skall se ut på något längre sikt. Planeringsdoku -
menten bör ge information om SIDAS val av "linje" och omgrunderna för detta val.
- Sektoretrategierna bör avse biståndets utbudesida ochvara dokument för planering rörande sektorernas kapacitete -läge och kompetensprofil.
- SIDAS roll vid identifiering och slutlig utformning avprojekten torde kunna redovisas klarare i beredningsdoku-
menten.
- Det borde vara önskvärt att ge SIDAS uppföljning en mergivarcentrerad inriktning. För närvarande avser uppföljning -
en enbart de svenskstödda projekten/programmen i dess helhetoch inte den del som direkt anknyter till $IDAS specifika
verksamhet och beslut.
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1. Förvaltningsrevisionens syften och former
Riksrevisionsverket skall genom fbrva1tningsrevision glans -
ka statliga och av staten finansierade verksamheter med
avseende på ändamålsenligheten, planmässigheten och allmän
ekonomi. Syftet är tvåfaldigt. Revisionen skall dels gestatsmakterna ökad kunskap om effektivitetsläget i stats -
förvaltningen dels stimulera myndigheterna till effektivt -
tetsbefrämjande åtgärder. Det sistnämnda ställer kravet attrevisionen leder fram till konkreta åtgärdsprogram.
Föreliggande analys av SIDA har en översikt1ig och princi -
piell karaktär. Ett problem som är förknippat härmed gäller
balansen mellan å ena sidan elutsatserna/hypotesernas all -
mängiltighet och å andra sidan fullständigheten hos det fak-tamaterial som i rapporten får underbygga slutsatserna/hypo-
teserna. I de enskildheter där obalansen framstår som störst
måste analysen betraktas som ett försök att inringa problem-
områden, som i ett annat sammanhang och med större nog-
grannhet får analyBeras av riksrevisionsverket eller SIDA.Det bör dock anmärkas att analysen vad gäller faktaunder-laget inte startat från noll. Riksrevisionsverket har ti -
digare företagit ett antal granskningar av främst SIDAS
fältverksamhet.
1.1 Tidigare revisionsprojekt och analysen av SIDA

Mest närliggande i tiden är "Revisionspromemoria avseendebietåndsprojekt i Etiopien" (1969-10-27), "Granskning av
SIDAS planerings- och u pföljningsverksamhet" (1971-05-31)
samt "SIDA i Tanzania" ~1974-02-05). Vidare har fältgransk -
ningar tidigare fbretagits i Pakistan, Tunisien, Tanzania
och Zambia.

De tidigare fältgranskningarna och den efterföljande plane-rings- och uppföljningsrapporten uppvisade en naturlig ut -veckling vad gäller revisionens inriktning. I fältgransk -
ningarna gällde revisionens iakttagelser och omdömen främstförhållandena på platsen. De sammanfattade synpunkterna och
rekommendationerna kom emellertid med tiden att i alltstörre utsträckning gälla generella frågor som målformule-
ring, planering, styrning och resultatvärdering. Många
av de projektvisa bristerna befanns således ha ensartadeorsaker. I planerings- och uppfölJningsrapporten gjordes
därför ett försök att mer systematiskt granska myndigheten
SIDA i ovan nämnda hänseenden.
Föreliggande analys kan sägas vara ytterligare ett steg i
samma riktning. Syftet har därvid varit att mot bakgrund av
statsmakternas biståndspclitiska mål och utvecklingen av
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SIDAS produktion och organisation belysa förhållanden avgenerell betydelse £ör SIDAS verksamhet.
1 . 2 Revisionsområdet
En genskap som SIDA har gemensamt med många andra myndighe-ter är att det ytterst eftersträvade resultatet av verksam-helen uppkommer genom processer som administreras av andraän myndigheten själv. I det typiska bilaterala fallet av-talar SIDA om svenska insatser till stöd £ör ett projekteller program i mottagar1andets utvecklingsplan. SIDA med-verkar vanligen på två sätt, nämligen vid
- planeringen som föregår avtalet om insatsen. Genom dennaplaneringsmedverkan kan myndigheten utöva ett kanske avgö -rande inflytande på projektets/programmets faktiska utform -ning. I denna fas bestäms mottagarens respektive givarensförpliktelser och rättigheter.

resursöverförin en till proJektet/programmet sedan avtalslutits. Denna förvaltningsmedverkan omfattar utbetalningav valuta, inköp av material och rekrytering av personalför överföring till mottagarlandet i enlighet med avtalet.
Det administrativa huvudmannaskapet för det bilaterala pro -jektet/programmet är numera alltid mottagarlandets, vilketinte alltid var fallet tidigare. Genom denna ro11£örde1ningär det tänkt att biståndsmyndighetens administrativa resor-ser i huvudsak skall ägnas åt beredningen av nya insatser.
I normalfallet behöver myndigheten under genomförandefasen
endast svara för den avtalsenliga resursöverföringen samtuppfö1jningen av pågående insatser. Genom avtalet garante -
ras SIDA löpande och full insyn i proJektets/programmetsutveckling. Även om landet självt i princip skall administre -ra projektet har SIDA i nödfa11 alltid avtalspartnerns rättatt kräva att avtalet följs. Vid avta1sförnye1se kan detockså bli aktuellt att ställa diverse förändringskrav somvillkor.
dm biståndet är länderdestinerat mu1tibibistånd är förhål -
landena i stort desamma. Avtalsparterna är emellertid tre.Vidare svarar SIDAdå för en mindre del av arbetet med plane -ring och resursöverföring. Ej länderdestinerat multibibi -
stånd regleras av avtal mellan SIDA och den förvaltande in -ternationella organisationen.

Nedanstående figur illustrerar förhållandena för det bita -terala biståndets del.
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Figgr 1:1 Förhållandet mellan RRVS revision och SIDASbilaterala bistånd
De tre paren dubbelriktade bilar symboliserar flödet avstyr - och kontrollinformation. Revisionsområdet definierassom det område inom vilket revisionen äger att utföragranskning och omfattar således både biståndsmyndighetenoch de svenskstödda proJekten/programmen. Rekommendationsom-rådet definieras som det område inom vilket revisionenhar att rikta rekommendationer om förändringar av olika slag.
Iakttagelserna och omdömena kan mycket väl avse ett enskiltprojekt, men kraven och rekommendationerna måste avse bi -ståndsmyndighetens agerande. Med den ro11fbrde1ning, somför närvarande i regel gäller mellan biståndsmyndighet ochmottagarland är projektspecifika bristiakttagelser intetillräckliga för krav eller anmärkningar gentemot SIDA.Iakttagelserna måste "översättas" till omdömen om bistånds-myndigheten och dess åtgärder under projektets planeringe -eller genomförandeskede. Av syftet bakom rollfördelningenföljer vidare att SIDA varken kan eller bör ingripa motalla projektbrister. Mot hyttan av att en brist avhjälpsstår fördelarna med den nya rollfördelningen.
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Generellt gäller att revisionens krav måste bygga på bedöm-
ningar av sambandet mellan biståndets resultat i mottagar -
länderna och myndighetens arbete under förberedelse, för -
handlings- , genomförande- och evalueringsfaserna. I en sådan
bedömning är avtalsdokumenten och fältiakttagelser inte till -
räcklig grund, eftersom de lämnar vissa frågeställningar helt
obesvarade. Det behövs alltså ytterligare bedömningsgrunder
som t ex:

statsmakternas biståndspolitiska mål
administrativa och organisatoriska aspekter
resursekonomiska överväganden.

Föreliggande analys behandlar dessa områden i följande sex
kapitel (2 - 7). Analysen har sammanfattats i kapitel 0, där
också BRVS rekommendationer har presenterats.
1 . 3 Analysens syfte och uppläggning

Föreliggande analys av SIDA syftar till att ge en översikt -
lig bild av biståndemyndighetens verksamhet genom att i
orienterande form belysa frågeställningar angående myndig-
hetens organisation och mål, biståndsmedlens användning och
utveckling samt biståndets administration och planering. Det
är sålunda biståndsmyndigheten SIDA som i första hand är fö -
remål för denna granskning och mindre själva biståndsprojek -
tens resultat i mottagarländerna. Denna inriktning motiveras
med att det nu efter flera av RRV företagna fältrevisioner
är angeläget att öka kunskapen om under vilka förutsättningar
SIDA verkar och om de principer som SIDA tillämpar vid för -
delningen av biståndemedlen. Därför har relativt stor omsorg
lagts ned vid biståndets mål och handlingsriktlinjer £ör att
därur försöka precisera de principer, som bör vara vägledan-
de i biståndsgivningen.
Analysen av SIDA har disponerats enligt följande:

Kapitel 2 behandlar SIDAS B ifter och or anisation enligt
Kungl Maj:ts instruktion. Den nya s k frä1sarkransorganisa -
tronen kommenteras mot bakgrund av statsmakternas önskan om
en förstärkt länderprogrammering av biståndet.
Kapitel 2 beskriver den uppsättning mål och riktlinjer, som
statsmakterna angett fbr biståndet och som sammantaget kan
sägas utgöra det biståndspolitiska målet (BPM). Den potenti -
ella målkonflikten mellan givarcentrerade biståndsmål och
mottagarcentrerade riktlinjer kommenteras kortfattat.
Kapitel £ utgör den egentliga målanalysen, i vilken ett för -
sök görs att mer ingående diskutera gällande principer. Efter -
som SIDA inte dokumenterat någon sådan målanalys, lämnas i
kapitlet ett förslag till hur en sådan målanalys skulle kunna
läggas upp. Kapitlet avslutas med ett försök till formulering
av ett perspektiv på biståndsgivningen, som härletts ur den
tidigare diskussionen.
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Kapitel Q behandlar bistånds reduktionen och dess utveckling.
Centralt är hur bisténdsmedlen används för olika typer avbistånd. Principerna om länder- och eektorkoncentration be-lyeee och kommenteras.

Ka - itel 6 diskuterar de administrativa resuraernas omfatt -
ning i biståndsgivningeni
Kagitel 1 behandlar slutligen bistånds lanerin en och deolika planeringsdokumentens inbördes relationer.
Projektet har inom RBV handlagts av revisionsdirektör
N Lindetåhl, byrådirektör R Brenner (projektledare), försterevisor R Larsson och förste revisor L Hultqvist.
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2 SIDAS uppgifter och organisation

Svensk hjälp till ökad ekonomisk och social utveckling i
de fattiga länderna är inte någon ny företeelse. Inslag
av sådan hjälp finns t ex i missionens långa verksamhet.
Den offentliga svenska u-hjälpen startade dock först 1950
med ett bidrag på en halv miljon kronor till FNS tekniskabiståndsprogram EPTA (Expanded Programue of TechnicalAssistanoe).
Det bilaterala biståndet började 1952 genom bildandet av
Centra1komm1ttén för svenskt tekniskt bistånd (GK). Kommit-tén var sammansatt av representanter för regeringen, närings-livet och fo1kröre1serna. Dess uppgift var att följa utveck-
ringen i u-länder, föreslå och samordna svenska bietåndsin-
satser samt att upplysa den svenska allmänheten om u-lands -
problemen. Första samarbetapartner blev Etiopien med vilket
man 1954 tecknade ett avtal om ett byggnadstekniskt institut.
lultilateral stipendiat- och expertverksamhet i samarbete
med FN-organ samordnadee och administrerades t o m 1953 avdet stateunderatödda Svenska institutet. Därefter sköttesdetta av kommittér tillsatta av Kungl Majat och fr o m 1955av "Nämnden för internationella expert- och stipendieärenä
dén" 0

Under 1962 ersattes ovannämnda organisationer genom prop
1961:174 (SU 157; rskr 365) av den under utrikesdeparte-
mentet lydande statliga "Nämnden för internationellt bi -
stånd" (NIB). Denna nämnd skötte det bilaterala tekniska
bistandet. Det direkta finansiella biståndet, som tillkomdetta år, handhades av finansdepartenentet.
Samma är antog riksdagen på grundval av förslag i prop
1962 = 100 (SU 135-138, rskr 313-316) riktlinjer för det
svenska utvecklingsbiståndet. Därefter följde en målmed-veten kraftig expansion av biståndsinsatserna.
2 1 SIDAE uppgifter

Efter en utredning om det statliga utvecklingsbiståndets
administration, utförd av statskontoret, skedde 1965-07- 01
genom prop 1965:63 (SU 125; rskr 134) en omorganisation avdetta. Det nya organet, Styrelsen för internationell ut -
veckling (SIDA), fick ställning som ämbetsverk med lekmanna-styrelse under utrikesdepartementet. SIDA övertog NIBS upp-
gifter och fick dessutom ansvaret för det finansiella bi -
ståndet. SIDAE verksamhet regleras, förutom av allmänna
verketadgan, av Kungl Majats instruktion SFS 1973:687, somfastställdes 1973-06-29. Därmed upphör instruktionen SFS
1965:666 att gälla.
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gnngl Majrts instruktion £ör SIDA (sfs 1973:6a7) fast -ställer att den allmänna verkastadgan skall tillämpas påstyrelsen. Vidare fastställer den styrelsens uppgifter ochorganisation samt regler £ör årendenas handläggning och fbrtjånstetillsättning.
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Styrelsens uppgifter och organisation är enligt Så 2-11:

U ppgifrer
2 € Styrelsen år central förvaltningsmyndighet för det direkta utveck-
lingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingslånder. I den om-
fattning Kungl. Maj:t särskilt föreskriver handlägger styrelsen dessutom
ärenden som rör samarbete på utvecklingsområdet med mellanstatliga
organisationer. Styrelsen har vidare tillsyn över biståndsinsats som ge-
nomföres med bidrag från styrelsen av annan svensk myndighet, organi-
sation eller företag och, om annat ej föreskrives, över biståndsinsats som
Kungl. Maj:t uppdrar åt annan myndighet, organisation eller företag.
3 5 Det åligger styrelsen särskilt att

i den utsträckning dess verksamhet kräver följa utvecklingen såväl i
utvecklingslånderna som på biståndsverksamhetens område i Sverige, i
andra biståndsgivande länder och hos internationella organ samt samla,
ordna och tillhandahålla uppgifter härom,

före den 1 september varje år till Kungl. Maj:t avge förslag till an-
slagsframstållningar och andra framställningar hos nästa års riksdag i
frågor om det direkta utvecklingssamarbetet med utvecklingsländerna,

även i övrigt utarbeta och till Kungl. Maj:t ge in förslag till lång-
tidsplaner och kostnadsberåkningar för sådant samarbete som avses i
föregående punkt,

verkställa utredningar och avge yttranden rörande frågor på utveck-
lingssamarbetets område,

fullgöra de administrativa uppgifter i fråga om nordisk biståndsverk-
samhet som ankommer på Sverige,

sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av
personal inom utvecklingssamarbetet samt förse personal inom det di-
rekta utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,

föranstalta om yrkesfortbildning av kvalificerade fackmän från ut-
vecklingsländer,

sprida upplysning om utvecklingen i utvecklingsländerna och om de
sociala, politiska och ekonomiska faktorernas roll i denna utveckling
samt om Sveriges insatser för att bidra till ekonomisk och social utveck-
ling och utjåmning i dessa linder.
4 5 Styrelsen bör i sin verksamhet samarbeta med de svenska förbin-
delseorganen för Förenta nationernas fackorgan, med andra myndighe-
ter och organisationer samt med företag och enskilda personer. Styrel-
sen bör åven i övrigt medverka i strävandena till samordning och enhet-
lighet i svensk biståndsverksamhet.

5 å Styrelsen skall i sitt samarbete med internationella organisationer
samt myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till
utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer.
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6 5 Föreskrifter för biståndsinsats fastställes av styrelsen om Kungl.
Maj:t ej bestämmer annat.

7 5 Styrelsen skall, när den bedömer att omfattningen av utveck-
lingssamarbetet med något land påfordrar detta, hos Kungl. Maj:t göra
framställning om inrättande av biståndskontor inom svensk utlands-
myndighet.

Organisation
8 5 Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens
ordförande, och nio andra ledamöter, som Kungl. Maj:t utser särskilt.
Bland ledamöterna förordnar Kungl. Maj:t en vice ordförande.
9 € Generaldirektören är chef för styrelsen.

Inom styrelsen finns en utredningsbyrå, en länderbyrå, en ekonomi-
byrå, en rekryterings- och utbildningsbyrå, en personaladministrativ
byrå, en informationsbyrå och byråer för olika sektorer.

Inom styrelsen finns tre avdelningschefer. En av avdelningscheferna är
generaldirektörens ställföreträdare.

Varje byrå föreslås av en byråchef.
10 5 Hos styrelsen är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalför-
teckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita experter och
sakkunniga.

11 5 7111 styrelsens förfogande finns en lönedelegation med uppgift att
ge råd i frågor om anställningsvillkor för biståndspersonal. Om delega-
tionens sammansättning och verksamhet gäller särskilda av Kungl. Maj:t
utfärdade föreskrifter.

SIDAS nu gällande arbetsordning fastställdes 1966-05 -27och hänvisar till Kungl Maj:ts instruktion vad avser verk -
samhetens organisation och ärendenas handläggning. SIDAhar istället £ör en mer utförlig arbetsordning utfärdatsärskilda föreskrifter angående organisation, beslutsord-ning, biståndsproduktion, personaladministration, ekonomiskadministration och allmän administration i Handbok-SIDA-Allman (ESA 1973-06-28). Vidare finns särskilda anvisningarför insatsberedning och insatsförva1tning i Metodhandboken,Anvisninrar fbr ilanerin och u fö1jnin (APU 1973-12- 20och särskilda arbetsprogram för varje byrå inom SIDA iHandbok fbr SIDA-brråer (Ess).
Kungl Maj:ts instruktion för biståndsattaché fastställdes1973-06- 29 och stadgar att biständsattach inom beskick-ningen skall leda biståndskontorets arbetsuppgifter. SIDAhar därutöver utarbetat en Handbok för biståndskontor (EBK)och utfärdat särskilda arbetsordningar fbr varje bistånds-kontor (BK).
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~ Q ~ SIDAS organisation

SIDAS ursprungliga organisation, sou var en traditionelllinjeorganisation, återges nedan.

Styrelse o generaldirektör

Enhet Sekretariat0 fbr förinformation styrelse ochoch
dokumentation verks1edning

0
Avdelning I Avdelning II Avdelning III

= Tekniskt Finansiellt Administrativhunanitårt
bistånd bistdnd avdelning

Byrd 1 9 Byrd 2l Byrd 7 Hyra 3 { Eyre 4 Bmd 5 Byrå 6
Planering och projektadnini- Stipendiatbyrd Finansiellt Ek0nömiek-anminiscra- Rekryteries=- 0

strakion give- och kreditbistånd riva ärenden personalärenden

Inkbps- Sektion for Rekryterings- Personaladm. - Utbildnings-Kaneralsektion sektion adl. rationa- sektion sektion sektion. lisering

0 FIgEE 2:1 SIDAS tidigare organisation

Inom denna organisation fanns en åtminstone formelltsett klar boskillnad mellan tekniskt och humanitärt
bistånd leva I) och finansiellt bistånd cave II). Ge-
hom interna utredningar (frälsarkransförslaget) fick
SIDA emellertid en ny formell organisation under bud-
getåret 1971/72.
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2.2.1 SIDA- S (hemmamyndigheten)
I takt med att den nya planerings - och beredningsmetodikeninfördes, kom den faktiska arbetsgången och - £Srde1ningen
å ena sidan och den formella organisationen å den andraalltmer att skilja sig. Frålsarkransreformens organisato-riska fbråndringar hösten 1971 skall ses som uttryck fören strävan att minska gapet mellan formell och £aktisk ar-betsgång. SIDAS nuvarande organisation, som till stora de-lar dverensstämmer med frä1sarkransfbrs1aget, framgår avKungl Maj:ts instruktion for styrelsen for internationellutveckling (sfs 1973 = 687).
Den nya organisationsstrukturen är mindre fast än den tidi -
gate och brukar åskåd1iggoras genom fd1jande figur:

Info. Utrednenhete byrån

'er- 1)
sonat-
byrån DIREKTION

ACt

GO XX

!
/

Ränder
ovran

N

1 AC3
//

Industri
' - folk byrån
nings -

.%abyrån
Lant-

nder-
visn -
byrån

FiggE 2:2 SIDAS nya organisation

1) Fr o m 1973-01 - 01 har personalbyrån delats UPP På en
rekryteringsbyrå och en personalbyrå.
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Vad gäller SIDA- S innebär de nya arbetsformerna, som ärett resultat av frä1aarkransförs1aget, i huvudsak följandeförändringar.
- Uppdelningen på avdelningar avskaffas. Byråerna under-ordnas i stället GO direkt. Därigenom återstår tre formellabeslutsnivåer inom SIDAS hemmadel, styrelsen, GO i direk -tronen och byråcheferna. Avdelningscheferna ingår i direk -tronen och har där en rådgivande funktion i förhållandetill GO. Enligt ett senare fattat beslut ingår vidare samt-liga byråchefer i direktionen. Arbetsfördelningen mellan by-råer och direktion vad gäller biståndsplanering och -produk -lion innebär att byråerna bereder och föredrar inför direk -tronen medan beslut om biståndsinsats fattas av GO ellerstyrelsen. Under genomförande- och evalueringsfaserna äransvaret byråernas.
- Uppdelningen på gåvo- och kreditbistånd blir organisato-riskt och sakligt av underordnad betydelse. I stället in -förs en uppdelning på länder- och sektorinriktade funktio -ner, dvs på fyra sektorbyråer och en länderbyrå.
- Nya principer fastställs för fördelningen av arbetsupp-gifter och huvudansvar inom den egentliga biståndsproduk-
tronen Hellan länderbyrån, sektorbyråerna och i förekommandefall biståndskontoret. Huvudprincipen är att antingen länder-byrån eller en sektorbyrå är huvudansvarig, medan övriga en-heter tar fram underlag och/eller är remissinstans.
Nedan beskrivsbyräernas arbetsuppgifter i huvuddrag (enligt
ESÅ. <> <:11 ESla).

Låsdarbveåas
att bereda och förvalta ej sektoranknutna insatser (t exkatastrofbistånd, importstbd och varubistånd) samt att deltai beredningen av övriga insatser och avge synpunkter på definansiella villkoren

- att vara biståndskontorens kontaktpunkt vid SIDA- S vadgäller biståndsplaneringen
- att utarbeta förslag till samarbetsavtal och organisera

ttplaneringsresor till programländerna
- att fortlöpande följa utvecklingen inom programländerna
och samordna biståndet till dessa
- att utarbeta biståndsprogram och landanalyser samt attverka för att planeringsramarna utnyttjas i enlighet medprogrammens riktlinjer
- att på begäran avge utlåtanden till andra byråer om icke -
programländer inom vilka svenska insatser direkt eller in -direkt kan komma ifråga.
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åéätsrhyaéåri
- att bereda och förvalta alla sektoranknutna insatser iden mån förvaltningen inte delegerats till biståndskontor
- att delta i planeringsresor
- att £51ja utvecklingen (vetenskapligt, teknologiskt ochmetodologiskt) inom sektorn samt tillgången på kapacitetinom Sverige

att utarbeta sektorstrategier och sektoranalyser samtatt verka fsr att deras principer kommer till uttryck ibietåndsplaneringen
- att delta i aammanatällningen av biståndsprogram
- att utarbeta insateplaner för ej länderdestinerat sektor-bistånd
- att avge utlåtanden i samband med insatsberedning souut£Brs av biståndskontor eller länderbyrån.

/

Ansvars£brdelningen mellan sektorbyråer (SB), länderbyrå (LB)och biståndskontor (BK) £ormaliserades på följande sätt ifrä1sarkrans£brs1aget:

Idé- Insats- Insatsförva1tninProgram bered- bered- Over- Ansvar enlning ning gripande fastställd
ansvar årsnlan

Pro ramländer
med BK

Sektorinriktade
insatser LB/EK/SB SB SB BK

Ej sektorinrik -
lade insatser LE/BK LB LB BK

Pro ramländer
utan BK

Saktorinriktade
insatser LE/SE SB SB SB
Ej sektorinrik -
lade insatser LB LB ]LB ]JB

Övri a länder
Sektorinriktade
insatser LE/SE SB SB SB
Ej sektorinrik -
lade insatser ]LB ILB IJB ];B
Ei länderdesti-
nerade insatser SI3 SI3 E3B 538
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Etaeininesäyaås
Utredningsbyrån har fått delvis andra uppgifter än sinföregångare, ekonomiska sekretariatet.:De skall i huvudsakomfatta allmänna utredningar, evalueringsfrågor, forsknings -frågor, statistik, juristfunktionen, sekretariat samt be-vakning av multilateralt bistånd.
£uieåtäéaéåninaéa
Ett nytt organ, budgetberedningen, inrättades 1971 meduppgift att samordna SIDAS budgetplanering och att ta framunderlag för GDS beslut i direktionen. I beredningen ingårrepresentanter £ör samtliga byråer Hed chefen för ekononi-byrån som ordförande,
Regelbundet beredsbeslut avseende både enskilda insatser(produktionsläge, förväntade utbetalningar, anspråk påSiDA-resurser) och biståndet som helhet. I båda fallen isamband med den kvartalsvisa budgetuppfö1jningen och revi -deringen av insatsförteckningen.
2.2.2 SIDA-F (biståndskontoren)
Biståndskontoren BK utvecklades ur de administrativa sam-ordningskontor (CA0) som inrättades 1 Etiopien, Pakistanoch Tunisien i mitten på 60-ta1et. Bakgrunden till CA0 varen önskan att samordna administrationen av svenskstöddaprojekt för att därigenom bättre utnyttja den svenska pro-jektpersonalen och projektadministrationen. I första handvar det de kamerala och personaladministrativa funktionernaaom sammanfördes. Senare fick några ambassader i mottagar -länderna biståndsattachéer för att biträda beskioknings-chefen.
Av CA0 och biståndsattachéerna skapades år 1969 DA0(Development Assistance Office) genom att CA0 underställ -
des biBtåndaattachén eller, i länder utan attaché, attCA0 gjordes till en separat enhet direkt under SIDA.
Inriktningen av arbetsuppgifterna har med tiden förändratsoch kontoren byggts ut. Från att ha varit rent projektstöd-

ä ~,jande organ med främst kamerala och personaladministrativa

~

å;uppgifter har BK blivit fältorgan fristående från projekten F"och med allt fler uppgifter rörande beredning, planering
éåoch rapportering. Tillkomsten av de nya arbetsuppgifternahänger samman med införandet av den nya berednings- ochplaneringemetodiken och kan delvis förklaras av denna. Enannan bidragande förklaring är kanske att den alltmera kon-sekventa övergången från "svenska" projekt till svenskt stödåt av mottagaren administrerade projekt eljest resulterade irelativt sett minskade arbetsuppgifter för BK. Vidare hardet varit bättre för biståndsmyndigheten att öka antalettjänster på BK än på hemmamyndigheten eftersom de förra be-

@

i
lastat sakanslaget och inte antalsreglerats av Kungl M&J:tförrän budgetåret 1971/72.
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Fbr närvarande finns BK i nio mottagarländer nämligen
Bangladesh, Botswana, Etiopien, Indien, Kenya, Pakistan,
Tanzania, Tunisien och Zambia. Antalet tjänster innevarandebudgetår är 69. De större kontorens organisation består nu-
mera av biståndschefer, en eller två programsektioner, enadministrativ sektion och ett stabsorgan med en eller fleraspecialister (ekonom, tekniker).

!
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Chef
BK

planerare/
evaluerare

Administra- Program-
tiv sektion sektion

Arbetsuppgifter:
Planering, rap-
portering och
evaluering

Program-
sektion

--1

Arbetsuppgifter:
Påltpersonalens
anst villkor, ut -
bildn o informa-
tion, budget och
redovisning

Arbetsuppgifter: Idé- och insats -
beredning, resursöverföring, för -
valtning och uppfö1jning

F1guEt2:} BKS organisation

Grovt sett kan man säga att den administrativa sektionensvarar fbr biståndskontorens hävdvunna arbetsuppgifter
och programsektionen for de nytillkomna uppgifter, somtidigare väsentligen låg på SIDA-S. Resursmässigt liggertyngdpunkten på de nytillkomna arbetsuppgifterna.
Verksamheten vid BK regleras dels av Kungl Maj:t dels
av SIDA.

Kungl Maj:t har givit ut en "Instruktion för bistånds-
attaché och annan personal vid biståndskontor" (1973-06-29)vars viktigaste punkter säger
- att biståndsattachén (chef för BK) är underställd be-sk1ckningschefen
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- att biståndsattachen skall leda BKS arbete inom beskick-ningen
- att biståndsattachén skall svara för handläggningen avvid beekickningen förekommande biståndsärenden
- att biståndsattachén skall deltaga i beskickningens rappor-tering rörande förhållanden av betydelse £ör svenskt utveck-lingssamarbete med verksamhetslandet.
SIDA har en särskild "Hanabok rör EK" (EBK) och utfärdarsärskilda arbetsordningar för varje BK. Enligt dessa före -skrifter är BKS huvuduppgifter att:
- rapportera till SIDA
- motta, granska och till SIDA kommentera ansökningar ombistånd
- biträde beskickningschef med att kommentera framställ -ningar om bistånd och informera honom om biståndskontoretsverksamhet
- inhämta råd och synpunkter från beskiokningschee och för-ja dennes anvisningar i frågor som rör kontorets förhållan -
de till mottagarlandets myndigheter och som är ägnade attpåverka beskickningens arbete eller Sveriges allmänna för-hållande till mottagarlandet
- svara fbr SIDAS kontakter med projekten och därmed be-sluta i de frågor för vilka beslutsrätten delegerats
- bevaka och kommentera projektens rapportering
- vara personaladministrerande, -vårdande och - fortbildandeinstans för all £ä1tpersona1 i landet.
Som följd av Kungl Maj:ts nyligen utfärdade "Instruktionfbr biståndsattaché" vari betonas en förstärkt integreringav BK i beskickningen, har SIDA påbörjat en revidering av

Belationerna till SIDA-S

Ett BK-sekretariat, bestående av en representant från var-dora ekonomibyrån och personalbyrån handlägger på hemma-myndigheten ärenden avseende BKS ekonomi och personal. Manfattar också beslut i mindre ärenden. Större frågor behand-las av en särskild arbetsgrupp inom ekonomi - och personal-byrån. BKS hävdvunna kamerala och personaladministrativa
uppgifter hör ju till dessa byråers område, den kvartale -
visa budgetfö1jningen likaså.
Vad gäller insatsberedningen ingår BK automatiskt som kor-
responderande medlem i insatsgruppen. Enligt frälsarkrans -
förslaget kan ideberedning och skrivande av idé- PM likagärna till sin huvuddel ske på BK som på länder - eller sek-
torbyråerna. Hittills har så endast skett i ett fåtal fall.



0

$

0
Mynd.anslag

2:11

FSr planeringenB och rapporteringens del är det ännu intehelt klart hur arbetet med landanalyser, biståndsprogram, ;élandrapporter och sektoranalyser kommer att belasta BK i
~

förhållande till hemmamyndigheten.
Ungefär samtidigt med £rä1sarkransfors1aget 1971 fick BKett bkat ansvar för resursöverföring till och omdispone-ringar inom pågående projekt.

2.3 Syatembeskrivning av SIDA

Avsikten med detta avsnitt är dels att komplettera denföregående organisationsbeskrivningen med en kort beskriv-ning av biståndsprocessen inom SIDA, dels att identifieraSIDAS två huvudprestationer.
Konventionellt brukar man i systembeskrivningar av en verk -samhet arbeta med två primära delsystem: ett administrativtsystem och ett producerande system. Därunder urskilja sedankomponenter och processer vilka utgör delsystem på mera de-taljerade beskrivningsnivåer. Eär har valts en beskrivning
som utskiljer tre primära delsystem. I brist å bättre be-nämningar kallas de administrativt system CASE, insatssys -
tem lIS) och resursöverföringssystem (RS).

/ %

/ X

( X

UD
X

I

X /

il
Styr - och kontrollinformationAS

/

~

%ist.anslag Varor
Pengar
Personal

RS Planeringe -
P medverkan

.L'"OI'-
valts -
de in -
satser

Figgr 2:é Systembeskrivning av SIDA
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Beskrivningen avser främst delsystemens in - och ut£1öden,men även några processer.

Biståndsmyndigheten tillförs resurser i form av myndighets-anslag och sakanslag och avger prestationer i form av pia-neringsmedverkan och överföring av resurser (personal,varor och pengar) genom att avtala om och förvalta bistånds-insatser. Effekterna av biståndet uppkommer i mottagarlandetoch en bedömning av biståndet genom analys av effekternamåste i sista hand resultera i omdömen om endera planeringe -medverkan eller resursövereöringen.
å<laia1å#£€1ianåersieaei Må)
Detta delsystem berör främst må1formu1erings- och styr -processen inom SIDA.
Inom AS fu11görs två huvudfunktioner, dels den övergripandesakstyrningen av biståndsgivningen genom målangivelser, pro-gram och annan planering, principbeslut etc, och dels myn-dighetene löpande administration av sig själv. Här berörsendast sakstyrningen. Beträffande den övergripande sakstyr -ningen gäller att inte enbart formaliserade planer och prin-ciper hör till AS, utan även icke- formaliserade värderingar
som traditionella och ej formellt beslutade kriterier fört ex projektval.

Exempel på 1nf1öden: BPM, reglerings - och planeringsbrev,departementskontakter, kontakter med mottagare och andragivare, utvecklingsteori, länder - och sektorinformation,revisionsrapporter, återkoppling från övriga delsystem etc.
Exempel på utf1öden: Landanalyser, biståndsprogram, sektor -strategier, insatsförteckning, principbeslut om utformning -
en av delsystemens processer (t ex metodhandböcker och an-visningar, organisationsförs1ag, instruktion för bk), fram-ställningar och information till statsmakterna, ramavtal,samarbetsavtal/samarbetsprogram etc.
Organisatoriskt svarar AS 1 första hand mot styrelsen,direktionen, länderbyrån, ekonomibyrån, men även inom öv-riga byråer utförs funktioner som bör räknas hit. ASStyngsta del, den övergripande planeringen, behandlas ikapitel 5.

£nåé=€.€£>
-åtåmå#.(E.s1

Detta delsystem berör själva konkretiseringen av bistånds-insatser. IS definieras som summan av de processer varige-
hom insatser sonderas, bereds, budgeteras, beslutas, för-valtas (dock ej själva resursanskafeningenloch - evalueras.
Exempel på inf1öden: Direktiv från AS, insatsidéer och - fbr -frågningar, länder- och sektorineormation, kontakter med mot-tagare och andra biståndsorgan, löpande projektrapportering,inbyggda och speciella värderingar, återkoppling från RS etc.
Exempel på utf1ödens Expert - och andra förundersökningar,idé- och insatspromemorior, kungaskrivelser, avtalsdokument,ingripande för att påverka projekten, förvaltnings - pM celler
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motsvarande), information till AS och RS. Nedanståendefigur illustrerar översikt1igt hur insatBprocessen serut 1 det bilaterala fallet.

U- land samarbete U-land SIDA SIDA
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FiggE 2:5 Insatsprocessen
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Organisatoriskt svarar IS i första hand mot sektorbyråerna
och delar av BK (främst programsektionerna).

~egueséygrföripggsystemet £35)

Detta delsystem berör verkställandet av fattade beslut om
biståndsinsatser enligt ingångna avtal m m.

RS omfattar de processer varigenom pengar, personal och
varor förmed1as till mottagaren. Exempel på delprocesser
är utbetalningar, rekrytering, utbildning, löpande projekt -
administration av fältpersonalen, inköp och leverans av va-
TO].';

Exempel på 1nf16den: Beställningar från IS, löpande projekt -
rapportering, rekryterings - och varumarknads1neormation,
upphandlingsbestämmelser, analyser av personalbiståndet,
biståndsanslaget etc.
Exempel på utf1öden: Rekryterade och utbildade £ältarbetare,
varor, pengar, rapporter till IS och AS etc.
Organisatoriskt svarar RS främst mot personalbyrån, ekonomi-
byråns inköps- och kameralsektioner samt delar av BK ideadministrativa sektionerna). RS ligger utanför ramen för
denna SIDA-analys.

åaamanåaitaias
Den ovanstående systembeskrivningen av SIDA ger en viss
uppfattning om de tre delsystemens in- och utf1öden, som
en utgångspunkt för en diskussion om SIDAS prestationer.
Det gemensamma £ör de tre delsystemen är att de ytterst
syftar till beredning och förvaltning av insatser, vilka
också kan sägas vara det påtagliga resultatet prestatio-
nerna) av SIDAS arbete. Det är kvaliteten på dessa insatser,
som i sista hand skall bedsmas, men en förutsättning för
detta är att insatserna först har kvantifierats och klassi -
ficerats. Därför kommer i följande avsnitt utrymme ägnas åt
att just beskriva och analysera omfattningen/inriktningen
av biståndet och insatserna.
2.4 Aktuella utredningar om SIDA och biståndet
Riksdagen uttalade sig i maj 1968, genom prop 1968:101
(SU 12e, rskr 302), för att det statliga utveeklingäbi-
ståndet skulle planeras öka med sikte på att den totala
anslagsvolymen fbr budgetåret 1974/75 skulle motsvara 1 %
av bruttonationalprodukten. I propositionen fram1ades för -
slag till riktlinjer för den fortsatta biståndsverksamheten,
vilka anslöt sig till de av statsmakterna 1962 uttalade. Den
starka betoningen av de internationella biståndsprogrammen
bibehölls, fortsatt koncentration av den direkta bistånds-
verksamheten med avseende på länder och ämnesområden för -
ordades och betydelsen av bistånd i syfte att främja livs -
mede1seörsörjningen och fami1jep1anering underströks.
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Genom beslut 1970-01 -23 bemyndigade Kungl Maj:t utrikes -
ministern att tillsätta en ledningsgrupp med uppgift attleda utredningsarbete rärande SIDAS organisation och ar-
betseormer. Denna grupp bestod av representanter för ut -
rikesdepartementet, finansdepartementet, SIDA och stats -
kontoret och antog namnet "Lednin u en för Övers n av
SIDAS or anisation LÖSO Il 1972-05- 29 lade den fram ett
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principfbrs1ag till ny organisation £br SIDA som underlagfsr fortsatta överväganden. Färslaget innebär i korthetinrättandet av fyra huvudenheter inom SIDA, förs1agsviskallade utredningsenhet, beredningsenhet, serviceenhetsamt personal- och ekonomienhet. SIDAS informationsverk -
samhet hade på Kungl Maj:ts uppdrag utretts i särskild ord-ning inom verket och resulterat i en fyraårsplan. I samman-fattning kan man konstatera att LÖSOS förslag i ett viktigt
avseende bygger på samma idémässiga grund som en inom SIDAtidigare genomförd organisationsomläggning, det s k fräl -
sarkransfärs1aget. Denna gemensamma grundsyn var att bi -
ståndets utformning skulle styras av länderprogrammen och
de ekonomiska länderramarna. LÖSOS förslag har av utrikes -
ministern beaktats i nedan nämnda direktiv £ör "bistånds-utredningen".
Kungl Maj:t bemyndigade 1971-07-23 utrikesministern atttillkalla en utredning med uppdrag att företa en Sversyn
av svenska bilaterala åtgärder ägnade att främja u-ländernasindustrialisering, den s k industribiståndsutredni en. Denframlade 1972-12-04 sitt betänkande SOU 1972:90, i vilketfärs1ag lämnas om £orsknings - och utbildningsinsatser föratt £ärbättra u-ländernas industrialisering. Vidare anserutredningen att Sverige ej bör upprätta något investerings-bolag för detta ändamål. Beträffande investeringsgaranti -
systemet föreslår utredningen en utvidgning av detta tillatt gälla 1 princip samtliga u-länder.
Bn interdepartemental arbetsgrupp har studerat "Utveck-
lin ebiståndete Bamhällsekonomiska effekter" i Sverige somunderlag fbr regeringens ställningstagande i varubistånds-
frågan och 1972-04- 20 lämnat en rapport om detta till che-fen £ör utrikesdepartementet. På SIDA arbetar man, med bl a
denna som underlag, på en utredning om varubiståndet. Istatsverkspropositionen 1973:1 bilaga 5 framhå11s att varu-
biståndet fortsättningsvis bär kunna ökas väsentligt.
På Kungl Maj:ts bemyndigande tillsattes 1971-04-02 en ut -
ledning med uppdrag att utreda inriktningen och organisa-
tronen av forskningen med anknytning till u- landsproblemenju- forskl. Ett betänkande avgavs 1973-09- 28 (SOU 1973:41).
En parlamentarisk "biståndsutredning" tillsattes 1973-02-05
med uppgift att företa en allmän Översyn av frågor som rör
Sveriges deltagande i det internationella utvecklingssam -
arbetet. I direktiven från 1972- 12-08 framhåller utrikes -
ministern att målen för biståndspolitiken ligger fast. Med
utgångspunkt från dessa mål skall utredningen pröva princi -
perna £ör den framtida avgränsningen av kretsen av länder
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som mottar mera betydande bilateralt bistånd. På det mur-
tilaterala området skall utredningen bl a granska omfatt -
ningen av Sveriges bidrag till FNS utvecklingsprogram och
Vär1dsbankens internationella utvecklingsfond. Ifråga om
informationsverksamheten skall utredningen granska såväl
målsättningen som de organisatoriska formerna. Vidare an-
förs 1 direktiven:
"Den teknik för det direkta svenska biståndet, som sam-
arbetsavtalen och länderprogrammeringen innebär, bygger
på en fortlöpande analys av mottagarländernas utvecklinge-
planering och utvecklingspolitik. Betoningen härav i de
svenska biståndsmyndigheternas arbete liksom den ökade ton-
vikten vid icke projektbundet bistånd kan som LÖSO påpekade
skapa förutsättningar för en ytterligare rationalisering,. - ~ ,

av den svenska biståndsadminiétratiönén{ Det'böf däfförö
ingå i utredningens arbetsuppgifter att göra en översyn
av de administrativa formerna för de svenska biståndsmyn-
digheternas arbete och avge förslag till eventuella änd-
ringar. Utredningen bbr också beakta de ytterligare krav
som det aktiva svenska engagemanget i de internationella
organisationernas arbete kan komma att ställa." jur stats -
rådsprotokollet 1972-12-08).

2 . 5 Kommentarer till SIDAS organisation

SIDA- S

Frälsarkransorganisationen är i detta sammanhang framför-
allt av intresse genom att vara ett tämligen konsekvent
uttryck för hur SIDA har kommit att utforma sin "produkt",
dvs biståndsgivningen. REV har däremot i denna analys inte
inhämtat underlag för en bedömning av om den nya organisa-
tronen är ändamålsenligt uppbyggd utifrån allmänna krav påå
en rationell arbeta- och beslutsapparat. De två frågestä11J
ningar, som framställningen här koncentreras på gäller dels
uppdelningen på land- och sektorinriktade funktioner, dels
den centrala styrningen av biståndsverksamheten.

Land- och sektorfunktionernas ställning har sedan länge
varit en livligt diskuterad fråga på SIDA. Inom bistånds-
myndigheten har funnits företrädare fbr både en renodlad
sektororganisationsprincip och för en renodlad länderorga -
nisationsprincip. SIDAS nya organisation kan sägas vara en
kompromiss i den diskussionen. RRV ifrågasätter dock om
SIDAS nya organisation och planeringsteknik främjar en över-
gång till mer länderorienterat bistånd och om länderprogram-
meringsprincipen därigenom har kunnat komma till uttryck på
önskvärt sätt. Organisatoriskt är nämligen länderbyrån jäm-
ställd med sektorbyråerna och vad beträffar insatsbered-
ningen, så sker denna i huvudsak vid sektorbyråerna, vilka
i dessa viktiga avseenden kan sägas inta en stark ställning,
gentemot länderbyrån. Länderprogrammeringsprincipen borde
enligt REVS mening ges en starkare betoning både organisa-
toriskt och planeringsmässigt än vad som för närvarande är
fallet.
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Även den centrala styrningen av SIDAS verksamhet är med nu-
varande arbetsformer, planering och organisation något obe-
stämd. Detta visar sig bl a i den övergripande planeringen
på land/sektornivån, som inte synes vara direkt styrande
för planeringen på insatsnivån. Även om tillkomsten av bi -
ståndsprogram och sektorstrategier har förbättrat den över-
gripande planeringen under senare år, så har dessa dokument
mer karaktären av beskrivning och summering av redan fattade
beslut om vad som uträttas/har uträttats än av styrning mot
vad som bbr/ska11 uträttas. Ur dessa dokument £ramgårwbl a
inte vilka insatstype; sgmnsEa11e1le;inte skäökkprioriteras,
övervägas och idéberedas. UrvaietQav aktuella insatsalterna -
liv förefaller i praktiken att avgöras på sektorbyråerna,
vilkas relativt självständiga ställning sannolikt också spe-
tar en stor roll till detta förhållande. Ett större inslag
av mer långsiktig och riktlinjeangivande information från
direktion/verksledning tillsammans med organisatoriska för - Ö

ändringar borde enligt REV kunna förbättra den centrala styr~
ningen.

åI~A=F

Frälsarkransförslaget gick inte närmare in på BKS ställning,
organisation etc. Man förutskickade bara helt allmänt att
BK skulle tillföras nya arbetsuppgifter inom det nya bered-
nings- och planeringssystemet. BKS starka expansion under
senare år har veterligt inte heller baserats på någon annan ~

mer djupgående utredning.
Grundtankarna bakom förslaget om decentraliserad projektför -
valtning från 1960-ta1ets mitt är också idag giltiga. I prak-
tiken förefaller dock SIDA haft svårt att fullt utnyttja de-
centralieeringens fördelar inom insatsplanering ochöuppfölj -
ning. För en mer långtgående decentralisering hade det också
varit nödvändigt att delegera motsvarande beslutsrätt. De
stora personalökningarna på biståndskontoren under senare år
förefaller inte ha medfört någon motsvarande ökning av konto-
rene ansvar. I vilket fall som helst har biståndskontorens ex-
pansion inte resulterat i någon påtaglig avlastning av hemma-
myndighetens arbetsuppgifter.
Det grundläggande motivet för en decentraliserad projekt -
förvaltning är att en utbyggd platsrepresentation har bält -
re möjligheter än SIDA- S att handha den nödvändiga kontakten
med mottagarlandets myndigheter och svenska biståndsarbetare.
Ett välfungerande biståndskontor kan förbättra kommunikatio-
non mellan givare och mottagare £ör en effektivare handlägg-
ning av de många biståndsadministrativa frågor, som ett ex-
panderande bistånd för med sig oavsett formerna för bistånds -
givningen. Ett större framtida inslag av programbistånd bör
också föra med sig en mängd arbetsuppgifter för givaren inom
dessa program i form av planering och uppeö1jning, även om
uppgifternas karaktär blir annorlunda jämfört med dagens
biståndssamarbete.
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En alltför långtgående administrativ delegering till fältet
kan å andra sidan motverka upprätthållandet och tillämpning-
en av en enhetlig biståndspolitik från SIDA gentemot samt-liga mottagarländer. Man kan därmed riskera att överb1icken
över det totala bilaterala biståndet går förlorad. Vidaretalar den ofta förhandenvarande bristeälliga sakkunskapenvid biståndskontoren mot decentralisering. De svårigheter
som talar mot en ytterligare decentralisering är emellertidinte större än att de borde kunna lösas dels genom att bi -
ståndsprogrammen blir mer riktlinjeangivande, dels genomrekrytering av mer kvalificerad personal till biståndskon-
turen.
RRV anser således att argumenten för decentralisering avbiståndeadministrationen är så pass starka, att en sådanordning förtjänar att verkligen fullt ut prövas i praktiken
gene" £breöksverksamhet med ytterligare delegering av ar-
betsuppgifter och beslut inom insatsplanering och uppfölj-
ning till ett eller flera biståndskontor. RRV vill också i
sammanhanget påtala de konsekvenser som en försöksverksamhet
med decentralisering måste få bl a på organisation, besluts -
ansvar och fack1ig sakkunskap vid biståndskontoren. Ett
större ansvar för biståndskontoren angående planering och
uppf61jning bör således föra med sig bl a större besluts-
rått för BK-chefen, en kvalitativ förstärkning av program-
sektionerna och en utökning av tillgången på specialist -
funktioner (ekonom, tekniker m m).

Sammanfattningsvis föreslår RRV att SIDA i samband med på-
gående övereyn av biståndskontorens ställning och uppgifter
presenterar en samlad diskussion om och förutsättnings1öst
prövar möjligheterna att genomföra en långtgående decentra-
lisering av den operativa verksamheten.
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3 Motiv och mål för biståndet
I detta avsnitt ges en kommenterande beskrivning av stats -
makternas biatåndspolitiska motiv och mål. Beskrivningen
tas i kapitel 4 som utgångspunkt fbr en målanalys. Källor
är prepositioner och utskottsutlåtande i ämnet. Viktigastär de två propositlonerna 1962:100 och 1968:101 (hädanefter
omnämnda som "etatsmakternas riktlinjer") och därtill höran-
de utskotteutlåtanden. I en särskild bilaga redovisas utdragur prepositioner och utskottsutlåtanden.
3 . 1 Statsmakternas motiv
Till motiven hänfärs de allmänna moraliska argumenten föratt bistånd eller hjälp skall ges äverhuvud samt statsmak-
ternas syn på hur biståndspolitiken ingår i politiken i
stort, enkannerligen utrikes- och säkerhetspolitiken samt
handelspolitiken. Motiven kan självklart inte läggas till
grund för revisionen av SIDA och behbver därför här inte
k1argbrae med någon stbrre utför1ighet.

De moraliska argumenten betonar att bietåndet följer ur
"känslor av moralisk plikt och internationell solidaritet"
(Prop 1962:100) och att Sverige "som uppnått en relativt
hög grad av välstånd, har ett särskilt ansvar" (Prop 1968:101)
Bietåndet berär främmande stater och är därigenom ett led i
utrikes - och eäkerhetepolitiken och medel för att befrämja
de värden som anges som styrande härfbr: fred, internatio-
hell färståe1se och solidaritet, ekonomisk utjämning mellan
fattiga och rika länder - det sistnämnda inte minst som ett
villkor £br en bestående fred. "De senaste årens många öppna
mellanfolkliga konflikter har nästan undantags1öst uppstått
i de fattigare delarna av världen" (Prop 1968:101). Ett
ytterligare värde, och som kanske inte är helt fristående
från den ovannämnda sammankopplingen mellan fattigdom och
konflikt, är de "nya" staternas nationella integritet. "Det
politiska oberoende, som nu £örvärvats av flertalet av
världens folk och vars uppnående £ör de alltjämt undertryck-
ta folken vi med all kraft vill befordra, måste ges det eko-
nomiska underlag och det sociala innehåll, som är en förut -
sättning fbr en demokratisk samhällsutveckling och för verk -
lig nationell oavhängighet" (Prop 1968:101).

Slutligen kan tilläggas att propositionerna också innehåller
ekonomiska argument som går ut på att "Underutvecklade län-
der och industriländer har ett gemensamt intresse av en ex-
panderande världsekonomi och en ökad internationell arbets -
fördelning" (Prop 1962:100). Argumentet synes stämma väl
överens med den svenska handelspolitikens allmänna teore-
tiska grundsatser.
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3.2 Statsmakternas mål

Innehållet i statsmakternas mera konkreta direktiv om mål
och principer enligt prepositioner och utskottsutlåtanden,
som skall gälla för biståndet har av RRV systematiserats
under sju rubriker. Vi talar om sju målelement, vilka skall
ses som uttryck för vad RRV funnit vara de väsentligaste
principerna. Uppräkningen utesluter således inte att det kan
finnas andra väsentliga målelement, som bör tillmätas likastor vikt. Syftet med framställningen i kap 3 och 4 är när-
mast att illustrera hur en målanalys skulle kunna läggas upp
och gör inte anspråk på fullständighet i vare sig redovisning
eller uttolkning.

Termen "målelement" används vanligen närmast för att beteck-
na olika dimensioner av ett mål, men i brist på bättre an-
vänds termen här även för olika av etatsmakterna formuleradehandlingsriktlinjer. Av de nedan angivna sju målelementen är
det sålunda endast ca) som är mål i egentlig mening dvs somuttalar sig om biståndets förväntade effekter. De sex övriga
målelementen är mera att betrakta som handlingsriktlinjer
för biståndets utformning för att nå maximal effekt med av-
seende på biståndsmålet ca).
Målelementen är som följer:

Mål
ca) biståndsmålet (= högsta möjliga utvecklingseffekt)
Handlingsriktlinier

b

iii)
(€)
(f)

!(s)

principen om biståndets länderinriktning
principen om biståndets sektorinriktning
principen om internationell samordning av biståndet
(inom mottagarlandet och mellan givarna)
principer om biståndets utformning (ineatsstorlek, vill -
kor, resursslag och finansieringsform)
principen om resurstilldelning (enprocentplanen)
principen om att biståndet skall vara underordnat mot-
tagarlandets behov, planering och förvaltning.

Ovanstående sju målelement utgör sammantaget vad man för
enkelhetens skull kan kalla det biståndspolitiska målet
(EPM). För direkta texrutdrag hänvisas till bilaga 1.
(&) Biståndsmålet
I statsmakternas ovannämnda riktlinjer (Prop 1962:100 och1968:101) anges fyra biståndsmål, som ytterst syftar till
en rättvis fördelning av världens resurser:
- att höja de fattiga folkens levnadsnivå- att bidra till social och ekonomisk utJämning- att medverka till en samhällsutveckling i demokratisk

riktning
- att bidra till en hög och stabil ekonomisk tillväxt.
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(Dessa mål skall nås bl a med hjälp av biståndsinsatser äg-
hade åt att motverka svälten och massfattigdomen, eliminerasjukdomarna, minska barnadödligheten, begränsa befolknings-itillväxten, förbättra utbildningen och påskynda den ekono-,miska utvecklingen och percapitainkomsten.

Kommentar:

Inledningsvis bör framhållas att ca) är ett specifikt uttryckför de svenska statsmakternas politiska värderingar. En be-skrivning av biståndets effektsida således. Man försöker härskilja mellan sådan utveckling som bör befrämJas och sådan
som inte bör befrämjas, enligt svensk uppfattning. Man säger
också något om vilka allmänna effekter biståndet skall med-verka till, vilket inte gäller för något av målelementen ib) -cg). Genom biståndsmålet artikuleras de värden som är styran-
de för biståndet och för vilka gäller ett generellt krav på
maximal effekt: "av väsentlig betydelse är att de disponibla
resurserna utnytt as på sådant sätt, att de får maximal ef-fekt" (SU 1966:45 ~ . Grundsatserna är mycket allmänt formule-lade dels genom att det gäller biståndet överhuvudtaget (ochinte speciella länder eller sektorer), dels genom att deåsyftade effekterna är mycket vittomfattande.
Den avgörande svårigheten med ca) är naturligtvis att taställning till hur en preciserad uttolkning skall se ut. Hurskall den eftersträvade typen'av "utveckling" preciseras ochhur kan preciseringen användas i utvärderingen av det svenskabiståndet?

Någon dokumenterad sådan uttolkning har inte stått att finnavare sig i offentliga tryck eller internt på SIDA. Normaltsätts målen av Kungl Maj:t och det är sedan myndighetens sakatt tolka dessa och omsätta dem i praktiskt handlande.
En annan svårighet med ca) är att det inte är oberoende av
och rent av kan stå i konflikt med riktlinjerna ib) - jU).
Främst gäller detta i relation till cg) (se längre fram~ ochdärigenom också med de övriga.
(1> ) éänderinriktning
Följande riktlinjer gäller för biståndets länderinriktning:
- biståndet bör koncentreras till ett fåtal länder (huvudmot-
tagarländerna Botswana, Etiopien, Indien, Kenya, Lesotho,Pakistan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tunisien och Zambia)
- samarbete bör i första hand ske med länder som strävar mot
ekonomiska och sociala strukturförändringar i utjämnande
syfte och en utbyggnad av biståndet bör gradvis ske i sådanaländer

bistånd till familjeplanering, flyktingar och vid natur -
katastrofer bör ges oavsett vilket land det rör sig om.
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Kommentar:

I statsmakternas riktlinjer stadgas dels att biståndet skall
koncentreras till vissa länder, dels något om med vilkaslags länder samarbete i första hand bör upprättas. Som fram-
går specificeras länderna tämligen klart. De uppräknade
länderna är sedan gammalt SIDAS s k huvudmottagarländer, tillvilka den övervägande delen av det svenska bilaterala bi -
ståndet har gått. Ser man till utbetalade belopp och antalet
genomförda insatser, så har nämnda koncentrationsprincip
följts och följs alltjämt. dm man emellertid ser till antalet
länder, i vilka SIDA är eller har varit engagerade, blir
bilden en annan. Hela femtiotalet länder har under årens
lopp mottagit bistånd över SIDAS budget. Man kan med ledning
av uppgifter om utbetalade belopp och antalet genomförda in -
satser per land grovt indela SIDAS länderkrets efter stor -
leksordning i tre grupper.
Grupp I: Botswana, Cuba, Dem Rep Vietnam, Etiopien, Indien,
Kenya, Pakistan, Tanzania, Tunisien, Zambia.

Grupp II: Afghanistan, Brasilien, Ceylon, Lesotho, Liberia,Malaysia, Sudan, Swaziland, Sydkorea, Turkiet.
Grupp III: Algeriet, Burma, Burundi, Centralaerika, Cypern,
Gaza, Grekland, Guinea, Indonesien, Iran, Italien, Jordanien,
Jugoslavien, Kongo, Latinamerika, Madagaskar, Marocko,
Nauritsius, Nepal, Nigeria, Peru, Rhodesia, Rumänien,
Senegal, Sierra Leone, Thailand, Togo, Uganda.

Grupp I omfattar huvudmottagarländerna, grupp II länder medfler än en insats per land och av viss kontinuitet samt
grupp III länder med endast få, tillfälliga och små insatser.
Vad beträffar den andra principen om samarbete i första hand
med länder som strävar mot strukturförändringar, så synes
den i den allmänna debatten om det svenska biståndet ha till -
dragit sig den största uppmärksamheten. Principen är så all -
mänt formulerad, att den inte kan ge någon konkret vägledningvid beslut om inskränkning eller utvidgning av länderkretsen.Under senare år har emellertid kretsen av huvudmottagar1än -
der utvidgats med Bangladesh, Chile, Cuba och DemokratiskaRepubliken Vietnam. Pör varje huvudmottagarland uppgörs län -
derramar för den beloppsmässiga fördelningen mellan länderna.
Sådana ramar finns budgetåret 1972/73 för elva mottagarlän -
der och görs upp av UD i samråd med SIDA. FSr samtliga hu-
vudmottagarländer finns numera s k landprogram (landanalys,
biståndsprogram, insatsförteckning), som behandlas utförli -
gate i kap 5.
Vad angår den tredje principen bör det poängteras att iHrÖt-
serna i länder inom grupp III ovan oftast ges som familJe-
planering och katastrofhjälp. Inom grupp lI och III förekom-
mer dock även flera insatser inom sektorerna undervisning
och landsbygdsutveckling.
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CG) åéäterinsietsiae
Följande riktlinjer gäller för biståndets sektorinriktning =

- det bilaterala biståndet skall i första hand bestämmas uti -
från mottagarländernas behov och efterfrågan och bör koncen-
treras till ett begränsat antal huvudsektorer (såsom utbild -
ning, landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning, indu-
strialisering och familjeplanering) vilka valts med hänsyntill vad som anses vara strategiskt för utvecklingsprocessen,
vad andra givare eftersatt samt de specifika svenska förut -
sättningarna.

vissa sektorer, som i Sverige betraktas som strategiska
och som är eftersatta av andra givare, bör särskilt stödjas
genom prioritetspåverkan på mottagarsidan: kvinnans frigö -
relse, jordreformer, sysselsättning, folkliga organisatio-
ner etc.
Kommentar:

Den första principen är problematisk eftersom den i prakti-
ken genom den vida definitionen och mångtydigheten tenderar
att vara självförverkligande och därför svår att lägga till
grund för bedömning av hur statsmakternas intentioner för -
verkligas. Sektorerna förefaller ha tämligen f1exib1a ramar
inom vilka tonvikten förskjuts allteftersom. Den första prin-
cipen betonar mottagarländernas efterfrågan samtidigt med
sektorkoncentration. En snäv tolkning av denna princip inne-
bär att endast sådana sektorer som direkt efterfrågas av
mottagarländerna tillgodoses med svenskt bistånd. Intressant
är här den andra principen om påverkan på mottagaren, vilkenstår i direkt strid med den första. dm vilken av de båda
principerna efterfrågan och påverkan som skall vara bärande
sägs inget. Det är därför svårt att avgöra vilken vikt som
skall tillmätas framför allt den andra principen vid en av-

Men argumenten för sektorkoncentrationen, valet av sektorer
och hur dessa återspeglas i SIDAS organisation, förtjänar
uppmärksamhet, eftersom detta sammantaget uttrycker eller
antyder något av vad statsmakterna uppfattar som "strate -
giskt" i betydelsen "kritiskt för utvecklingsprocessen"
Den första principen om koncentration till huvudsektorer
återspeglas i SIDAS organisation med fyra sektorbyråer.
Gränserna för vad som skall rymmas inom dessa sektorer är
emellertid inte särskilt klara.
(<1) ååaéadaise
Följande riktlinjer gäller för samordningen av den svenska
biståndsgivningen:
- bilaterala insatser bör anknytas till FNS och fackorganens
verksamhet för att ytterligare stärka FN-representanternas
ställning
- aktiv medverkan 1 FN-organen skall eftersträvas för att
ytterligare samordna den svenska biståndsgivningen med de
multilaterala organisationernas biståndsprogram
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eventuell utvidgning av länderkretsen bör ske försöksvisoch då i samarbete med FN- organ, som redan är verksammapå platsen ce k multibibistånd).
Kommentar:

Liksom tidigare rör det sig om tämligen allmänna deklärationersom knappast ger någon fingervisning om hur man skall skiljamellan fall av tillfredsställande respektive otillfredsställ -lande samordning för SIDAS del, ej heller vad principernaskall betyda för t ex kriterier och rutiner för val och ut -formning av insatser. För SIDAS del har de två första samord-ningsprinciperna betydelse för sonderingarna på insatsbered-ningsstadiet. Här kan samordningskravet antingen tolkas somformkrav@ellertsakkrav. I det första fallet ställs krav påvissa informations - eller förhandlingskontakter innan bered-

~

ningen får fortsätta. I det andra fallet ställs krav på attde svenska insatserna till sina verkningar skall ansluta till
* andra givares projekt. Den tredje principen betyder i reali -teten att insatser i nya länder företrädesvis skall ges sommultibibistånd.

I praktiken sker samordningen så att svenska representanteri första hand från UD sitter med i styrelser och deltar iolika konsortier och länderklubbar inom FN-systemets ram.Vidare ger SIDA ett ganska omfattande icke länderdestineratbudgetstöd till olika internationella organs sektorprogram.Slutligen bedriver SIDA ett omfattande s k multibibiståndi samarbete med olika FN-organ på både gåvo- och kreditba -sis. Vad beträffar den tredje principen, så har denna följtsi den mån det har varit aktuellt. Sålunda är UNESCO verksamtför SIDAS räkning på Cuba, FA0 och IDA i Botswana och ITCi Botswana, Chile och på Cuba. I övrigt har biståndet tilldessa nya länder utgått i form av direkta varu- och valuta -gåvor.

(*2) åiåtånåsiormår
Följande riktlinjer gäller för biståndets utformning. Detbbr här framhå11as att de här uppräknade principerna, liksomi tidigare fall, inte gör anspråk på att vara uttömmande.Vägledande för urvalet av principer har varit vad som kananses vara strategiskt betydelsefullt för SIDAS bistånds -inriktning:

insatserna bör efter hand ges större dimensioner och där-
med bli av mer avgörande betydelse i de länder där de sättsin
- programbistånd bör få ökad betydelse och koncentreras tillett fåtal omfattande, i mottagarlandets verksamhet väl in -tegrerade insatser- varubistånd bör få ökad omfattning

avvägningen mellan gåva och kredit får i första hand av-göras av mottagarlandets allmänna ekonomiska läge och skuld-situation (bindning, resursslag, insatsstorlek bör spelaen underordnad roll)
- hög gåvoandel och mjuka krediter bör tillämpas och de sam-lade åtagandena för både gåvor och krediter får uppgå tillhögst fyra gånger anslaget för det löpande budgetåret.
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Kommentar:

Kärnan i SlDAS biståndsverksamhet är att föra över resurser
i syfte att på ett optimalt sätt stödja mottagar1andets eg-
na utvecklingsansträngningar. De konkreta resurser som kan
överföras är personal, varor och valuta. Resurserna kan se-
dan utformas olika i ett flertal avseenden: sammansättning,
villkor, givarens medverkan i det konkreta projektarbetet etc.
Vad beträffar den första principen om större insatser än
hittills kan sägas att £ör närvarande äger SIDA rätt att
självt besluta om insatser under 1 mkr; med mindre insaiserhar
man vanligtvis menat insatser under detta belopp. En preli -
minär beräkning av antalet genomförda insatser sedan SlDAS Itillkomst visar att ca 2/3 av dessa är av storleksordningen {

under 5 mkr. Med tanke på de stora resursökningar som är
att vänta för svenskt internationellt bistånd under de när-
mast kommande åren, förefaller kravet på en ökning av in -
satsstorleken både rimligt och av behovet påkallat. I SlDAS
petita 1973/74 hemställer också biståndsmyndigheten om ett
bemyndigande att besluta och avtala om insatser upp till en
gräns av 5 mkr. SIDA hemställer dessutom om ett generellt
bemyndigande att besluta och avtala om enskilda insatser,
oberoende av insatsstorlek, i land för vilket samarbetsavtal
gäller. Det senare föreslogs också i prop 1973:1, bil 5.
Den andra principen om ökat programbistånd har varit föremålför mycken diskussion om i vilken utsträckning biståndsgiva -
ren skall ändamålsbestämma biståndet och ställa villkor på
mottagaren. En av förutsättningarna för att kunna ge program-
bistånd är enligt SIDA att mottagarlandet har en egen ut -
vecklingsplan. Enligt SIDA har samtliga huvudmottagarländer
idag en tillfredsställande utvecklingsplanering och skulle
sålunda med hänsyn till enbart detta enda krav i och för sig
vara i stånd att mottaga programbistånd. Av huvudmottagarna
är det emellertid endast Indien och Tanzania som kan sägas
mottaga sådant programbistånd. Skälet till att programbi -
ståndsformen inte används i större utsträckning anges av
SIDA vara mottagarländernas brist på kvalificerad personal
£ör ett effektivt disponera Qiståndsresurserna. Men efter -
som programbistånd är den för biståndsgivaren administrativt
enklaste formen av utvecklingssamarbete kan denna bistånds -
form liksom större insatser komma att få ökad betydelse j
framtiden.
Den tredje principen om ökat - arubiståndhar preciserats
i prop 1973 = 1, bilaga 5. Ävenxdenna.biståndeform har ur
givarene synvinkel uppenbara administrativa fördelar, efter-
som varugävor ofta är beloppsmässigt stora och förhållande-
vis.enkla att överföra. Därmed inte sagt att varubistånds-
formen är administrativt £ördeiäktig uf"mottagarene syn= M*

vinkel !

Vad beträffar avvägningen mellan gåva och kredit så innebär
denna princip i realiteten ett övergivande av den tidigare
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strikta anknytningen mellan ämnessektorer och finansierings -form. Traditionellt har ju t ex krediter endast lämnats tillprojekt/program som faller under nuvarande industribyrånsansvarsområde. Eftersom de flesta huvudmottagarländers skuld-börda är stor och förväntas öka framgent, så kan också gåvo-andelen komma att bli relativt allt större. Redan nu tende-rar krediternas relativa vikt att minska och SIDA räknar medatt denna tendens kommer att fortsätta.
Den femte principen om hög gåvoandel och mjuka krediter ärnärmast en precisering av den tidigare omtalade tendensen.Uppmjukningen av kreditvillkoren får närmast ses som ensträvanlattgytterligare lätta på mottagarländernas skuldhörda.
De ovan nämnda principerna är av färskt datum (Prop 1972:1, ,bil 5) och bör ses mot bakgrund av de ökade krav på administ -*rativagresurser, som ett växande biståndsanslag ställer.Färre och större insatser, mindre ändamålsbindning, lättarevillkor och mer valuta - och varugåvor är principer som rätttillämpade bsr kunna väsentligen underlätta administrationen~i resursöverföringen.
cr) ~eåurstil1delning
Följande riktlinjer gäller för biståndets resurstilldelning:

den totala anslagsvolymen för biståndsändamål skall bud-getåret 1974/75 motsvara 1 % av BNP- minimiramen för anslagshöJningen varje budgetår i kronorräknat förutsätts bli minst lika stor som höjningen underdet närmast föregående budgetåret.
Kommentar:

Den s k enprocentplanen antogs 1968 och ligger alltjämt fast.Under vårriksdagen 1974 har regeringenemelleriid föreslagitatt enprocéntplanen skall förlängas med ett år och -enpröcent-målet uppnås först under 1975/76. Anslaget för det svenskainternationella biståndet på 1 250 mkr för budgetåret 1972/73 1motsvarar 0,65 % av BNP. För att nå resurstilldelningsmålet
om 1 % av BNP måste anslaget för budgetåret 1974/75 höjastill 2 250 mkr. Det innebär en anslagshöJning på 1 miljardkronor på två år.
För SIDAS del innebär enprocentplanen en ökning från 745 mkr
1972/73 till 1 300 - 1 500 mkr 1974/75. Eftersom det finnsen relation mellan SIDAS administrativa kapacitetsanspråkoch sakanslagets storlek, kan en sådan kraftig ökning av bi -ståndsanslaget som förväntas under de närmast kommande åren
komma att ställa krav på ytterligare administrativ förstärk -ning vid biBtåndsmyndigheten, även om denna relation icke ärdirekt proportionell. Men om man antar att myndighetsansla -gets storlek i förhållande till sakanslaget även i framtidenskall utgöra samma proportion som idag, kommer med bibehål -lande av nuvarande utformning av det svenska biståndet SIDASadministrativa apparat behöva nära nog fördubblas på två år.Det är mot bakgrund av detta perspektiv som de senaste årenskrav och strävanden mot enklare former av resursövereöringfrån SIDA skall ses.
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CE) Nqttégargeptrering
Följande riktlinjer gäller för hur biståndet skall under-
ordnas mottagarens behov:
- biståndets inriktning måste underordnas mottagarlandets be-
hov och förutsättningar
- vid biståndsplaneringen utgör mottagarlandets egna utveck-
lingsplaner och prioriteringar otvetydigt utgångspunkten ochbiståndet bör till en början avse medverkan i utarbetandet
av sådana program

initiativen till olika biståndsinsatser skall komma frånu-länderna själva
- biståndet bör vara ett bidrag till mottagarlandets egen
verksamhet, för vilken mottagaren har det huvudsakliga an-svaret
- mottagarlandet skall spela en ledande roll i samordningen
av biståndsinsatserna och den detaljerade kontrollen ochuppeöljningen kan efterhand lämnas åt mottagarlandets egnaorgan

vissa sektorer, som i Sverige betraktas som strategiska
och som är eetersatta av andra givare, bör särskilt stödJasgenom prioritetspåverkan på mottagarsidan: kvinnans frigörel -
se, jordreformer, sysselsättning, f1yktinghjä1p, folkliga
organisationer m m - allt inom ramen £ör vad mottagarparten
är beredd att engagera sig för.
Kommentar:

Medan ca) - (f) kan sägas gälla biståndets utbudssida, såavser cg) dess efterfrågesida, d v s hur statsmakterna, ut -
budssidan, vill anpassa sig til1@geiQiipåeåsidan när detgäller att bestämmamvilka'issatser som skall komma till stånd.
Man kan här urskilja åtminstone två huvudregler:
1) mottagarlandets behov, sådant det manifesteras i dessplanering, bör vara avgörande för vilka biståndsinsatser somskall företas
2) det bör inte finnaåfnågrapsvenska projekt utan biständetskall ingå i verksamheter, föruvilkaömbttagaren har det hu-vudsakliga ansvaret och som är administrativt inordnat mot-tagarlandets eget förvaltningssystem.
Emellertid finns ett undantag från huvudregel 1) och den gäl-ler verksamhetsområden som utifrån svenska politiska vårde-
ringar framstår som särskilt angelägna (kvinnans frigörelse,
jordreformer etc). Dessa sektorer bör särskilt stödjas genom
prioritetspåverkan på mottagarsidan under förutsättning
att mottagarparten är beredd att acceptera sådan påverkan.
Detta undantag exemplifierar det mest påtagliga tolkninge-
problemet beträffande cg), nämligen ur mottagarcentreringen
skall ses i relation till målelementen ca), Lb) och CG).
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Biståndsmålet ca) har funktionen att uttrycka svenska väl -
deringar om vad som är en eftersträvansvärd utveckling. Ur
ca) följer principer enligt (b) - (f) samt undantagsregelns
ämnespreferenser. Som minimum krävs enligt ca) vissa rekvi -
sit hos en föreslagen insats för att den skall komma till
stånd. Enligt cg) gäller dessutom, enligt huvudregeln, kra -
vet att initiativ till insatsförslag skall tas av mottagaren
och stå i överensstämmelse med mottagarens planer och priori -
teringar. Den springande punkten är då hur starkt det sist -
nämnda kravet är. Ju starkare det är desto påtagligare blir
konfliktmöjligheten i förhållande till värderingarna bakomca).

En strikt tillämpning av målelementet ca) innebär i realiteten
att SIDA begränsar sitt utbud till sådana biståndsinsatser
som enligt svensk uppfattning är särskilt angelägna, dvs bi -
stånd till ämnessektorer som enligt svenska värderingar be-
döms som strategiska för att ge maximal utvecklingseffekt.
A andra sidan innebär en lika strikt tillämpning av målele-
mentet cg) en direkt villkorslös beställningsrelation mellan
givare och mottagare så att SIDA endast levererar sådant bi-
stånd som mottagaren enligt egna bedömningar efterfrågar.
Inte något av dessa målelement får förmodas kunna strikt
tillämpas som överordnad handlingsprincip enligt statsmakter -
has skrivningar. Den här påtalade princip - eller målkonfliktenmellan svenska krav enligt ca) och kravet på mottagarcentre -
ring enligt cg) blir då i stället en fråga om i vilken ut -
sträckning det ena målelementet skall hävdas på bekostnad av
det andra. I praktiken behöver denna möjliga principkonflikt
kanske inte bli särskilt uppenbar och svårbemästrad. Ytterst
bestäms ju konfliktens svårighetsgrad av överensstämmelsen
mellan givarens och mottagarens politiska värderingar om
eftersträvansvärd utveckling. Eftersom SIDAS mottagarländer
1 flera avseenden är olika och driver skilda slag av ut -
vecklingspolitik, finns det anledning att anta att denna kon-
flikt kan aktualiseras för åtminstone något/några mottagar -
länder.
SIDA har i sitt yttrande (1974-04- 09) över RRVS revisionsrap-
port "SIDA i Tanzania" (1974- 02-05) i alltför hög grad hävdat
målelementet cg) som överordnad princip för svenskt bistånd.
Enligt RRVS mening bör elementet ca) ses som det enda egent -
liga målet för svenskt bistånd medan cg) snarare är att be-
trakta som en restriktion även om den är en viktig sådan. Så-
lunda innebär enligt REVS mening ett mottagarcentrerat bi -
stånd enligt cg) att SIDA därmed inte kan avhända sig sitt
ansvar att dokumentera en måluppfattning och att lämna en
tillfredsställande resultatredovisning angående det svenska
biståndet. Hur dessa krav enligt ca) och cg) bör balanseras,
berörs utförligare i de följande kapitlen 4 och 7.
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4 Målanalys
Kapitlet består av fyra delar. Den första delen (4.1) ägnasåt en genomgång av BPN sådant det presenterades i föregående
kapitel, andra delen (4.2) åt sådana skrivningar i proposi-tioner och annorledes som snarare är'av resonerande än pro-
grammatisk karaktär. Avsikten är att diskutera möjligheter -
na att lägga BPM till grund för klarare mål- eller effektivt -
tetsformuleringar. Den tredje delen (4.3) vill peka på enkompletterande metod att genomföra en måldiskussion. Den av-görande frågan är här biståndets allmänna effekter på mot-tagarlandet, till skillnad från det enskilda projektets ef -
fekter, som inte behandlats särskilt ingående vare sig istatsmakternas eller SIDAS skrivningar. Den fjärde delen (4.4)slutligen syftar till att redovisa det perspektiv utifrånvilket denna SIDA-analys genomförts.

4 . 1 BPM som styrande mål

BPM har med sina sju element en dubbel roll: dels anges devärden för vilka det sedvanliga optimeringskravet gäller,dels ges styrning i form av mer eller mindre utförliga hand-lingsriktlinjer för hur biståndsmyndigheten skall bete sig.
De två rollerna fördelas på elementen så att ca) anger devärden som skall maximeras (dvs utvecklingsefeekt) medan ib) -
cg) är handlingsriktlinjer eller - restriktioner.
Således är ca) ett exempel på målstyrning: det önskade resul -
tatet specificerae men ej beteendet. Övriga element exempli-£ierar ramstyrning: det önskade beteendet specificeras inomvissa ramar men ej resultatet. I båda fallen gäller att detär myndighetens uppgift att tolka och precisera statsmakter -
has styrning.

Styreorm BpN- element Granskningskriterium
Målstyrning (ål) Nåluppfyllelse, op-

timalitet
Hamstyrning (1)) - CE)

I

Ligger beteendet
inom ramarna?

Figur 4:1 BpM- elementen efter styrform och granskningskrite-
rium

En formell effektivitetsformulering avseende BPM ger då sigsjälv: maximera a under häns n till restriktionerna b

X

En sådan formulering är självklart inte sirskilt upplysande.
Å andra sidan måste också sägas att Kungl MaJ:ts styrning av
SIDA inte enbart eller ens huvudsakligen äger rum genom attformulera dessa mål och handlingsramar. UD deltar aktivt i
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SIDAS biståndsplanering och alla större insatsförslag (över
1 mkr) underställs UDS prövning för godkännande vad gäller

ibiståndssamarbetet utanför huvudmottagarkretsen. Under 197}/
I74 har UD delegerat till SIDA att inom årsavtalens ram med
huvudmottagarländerna fatta beslut om enskilda insatser.
Flertalet betydelsefulla beslut fattas emellertid under med-
verkan av UD. Denna typ av styrning gör att det alltid låter
sig sägas att den faktiska biståndsgivningens utformning står
i överensstämmelse med statsmakternas, och därmed BPMS, in-
tentioner. Att resultatet, i termer av utveck1ingseffekt el -
ler annorledes, också gör det är däremot inte på samma sätt
självklart.
Att biståndets faktiska utformning så att säga definitione -
mässigt står i överensstämmelse med Kungl Maj:ts inten -
tioner minskar naturligtvis inte värdet av att bistånds-
myndigheten så långt möjligt preciserar BPM och för enfortlöpande måldiskussion. Det finns åtminstone två skälhärtill. För det första har SIDA till största deleninitiativet inom biståndsplaneringen; man bereder t exinsatserna varefter UD tar ställning till de färdiga för -slagen. Urvalet av insatser som UD tar ställning till ärsåledes avhängigt av den policy eller måltolkning sombiståndsmyndigheten arbetar efter. För det andra är detnödvändigt att nyttiggöra erfarenheterna av gjorda in -såtser, och inte enbart på det biståndstekniska planetutan även vad gäller övergripande mål och handlingsrikt -linjer; att det, som vi ovan såg, inte råder en lika själv -klar överensstämmelse mellan biståndsresultat och KunglMaj:ts intentioner som gäller för biståndsutformningensdel gör inte behovet mindre. Helt naturligt har bistånds -
myndigheten med sin större närhet till de konkreta erfaren -
heterna störst förutsättningar att göra detta.
BPM är oklart i ett flertal avseenden. I föregående kapitelbelystes de enskilda BpM- elementens oklarheter. Här skallendast belysas oklarheter beträffande det egentliga bi -
ståndsmålet ca) och dess samband med övriga element. Mål -element ca) är mycket allmänt formu1erat och allt man mednågorlunda stor säkerhet kan säga är att statsmakternasskrivningar uppvisar en tonviktsförskjutning sedan prop
1962:100. Då lades synbarligen större vikt vid utvecklingi betydelsen ökad BNP per capita än vad nu är fallet. Be-
toningen av utjämningsaspekten har blivit mer framträdande.Dessa nyansförskjutningar ändrar emellertid inte på detförhållandet att det utifrån statsmakternas skrivningarinte är möjligt att ens nominellt formulera något slagav allmän princip som skulle tillåta att insatser, exante eller ex post, vägs mot varandra i termer av "ut -
veck1ingseffekt". RRV har redan i ett tidigare revisionspro -jekt (Granskning av SIDAS planerings - och uppföljnings -
verksamhet, 1971 -03- 31, Dnr 223) konstaterat att bistånds -
myndigheten i alltför hög grad saknar klart utformade måloch kriterier för insatsval, vilket bl a framgår vid engenomgång av de olika planeringsdokumenten.
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RRV är medvetet om svårt heterna med att precisera detegentliga biståndsmålet ~a) men anser samtidigt klartformulerade mål och kriterier vara oundgängliga förut -
sättningar för att biståndsmyndigheten fullt ut skall
kunna nyttiggöra gjorda erfarenheter. Värdet av nya er-
farenheter är att de ger underlag för verifiering,falsifiering eller modifiering av gamla uppfattningar,kunskaper, kriterier etc, men förutsättningen är justatt det från början finns klart formulerade uppfattningaratt pröva.

En komplikation när det gäller att precisera det egentligabiståndsmålet ca) är att detta mål till sin innebörd inteär oberoende av de kompletterande restriktionerna. Detfinns därför möjligheter till konflikter och avvägnings -problem. Speciellt gäller detta relationen till BPM-elementet cg), nämligen principen om att biståndet skallvara underordnat mottagarlandets egna behov och dess egenplanering och förvaltning. Ju starkare formulering avdenna princip som biståndsmyndigheten vill tillämpa destomindre reellt utrymme finns det för svenska överväganden,
med utgångspunkt från den svenska i ca) definierade synenpå vad som är eftersträvansvärda utveck1ingseffekter, an-
gående t ex val mellan olika insatsalternativ. Omväntgäller att ju striktare ca) formuleras och ju striktare biståndsmyndigheten tillämpar ca) desto mindre blir detreella utrymmet för att följa mottagarlandets egen plane -ring eller policy. Denna konflikt behöver naturligtvisinte vara stor. Avgörande är skillnaden mellan mottagar -och givarlandets allmän- och utvecklingspolitiska grund -syn, men eftersom de svenska mottagarländerna inbördes ärolika därvidlag måste rimligen konflikten vara märkbar inågra fall. Ett förhållande som torde ha samband med dennakonflikt är den av olika iakttagare konstaterade svårig -helen att i efterhand få en klar bild av hur de enskildainsatserna ursprungligen initierats.
Det står under alla förhållanden klart att SIDAS val avinsatser och allmänna agerande i övrigt inte är en rentpassiv ref1ex av mottagarländernas planer och prioritering -ar. SIDA driver en "linje" eller har klart utrymme föratt göra det. På annat håll i denna rapport (kap 7) fram-går att SIDAS besluts - och planeringsdokument knappastalls ger besked om sådana genuina SIDA- beslut. Enligt
RRVS mening bör SIDA i ökad utsträckning föra sådana mål -diskussioner i de långsiktigare planeringsdokumenten.
Därigenom uppnås också en önskvärd integration mellan mål -diskussion och den egentliga verksamheten.
Enligt REVS uppfattning skulle SIDA utan alltför storabesvär mycket väl kunna utför1igare precisera flera BPM-element, t ex de angående länderinriktningen, sektorin -riktningen, insatsstorlek och - typ. Framförallt behövsemellertid preciseringar rörande principen om att biståndetskall vara underordnat mottagarlandets egna prioriteringar
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och behov. Ett rimligt krav är därför att biståndemyndig-helen presenterar en BpM-genomgång liknande den i kap 3och i anslutning därtill gör ovannämnda preciseringar.
4. 2 Statamakternas utvecklings - och biståndsteori
I regel är det inte tillräckligt med klart preciserade måloch handlingsreatriktioner. Valet av mål och restriktio -ner, och inte minst av olika preciseringar, vilar inteendast på rena värderingar utan även på sakargumenteringi olika frågor, dvs en argumentering com bygger på kunskapeller hypoteser om sakförhållanden. Den svenska bistånds-givningen utgör inget undantag därvidlag. I prop 1962:100uttrycks det på följande sätt: "För att biståndet skallfå god effekt måste dess utformning baseras på kunskapom utvecklingsproblematiken och biståndsproblematiken"och "Bietåndsgivningen måste baseras på en bedömning avutvecklingaproblemens natur. En sådan bedömning förutsät-ter kunskap om u-ländernas förhållanden, om de djupastliggande orsakerna till deras ekonomiska läge och om decentrala faktorerna i utvecklingsproceesen".

Prepositioner och andra källor innehåller skrivningar somär av resonerande och sakpåstående karaktär snarare änprogrammatiak. Uttrycket "statsmakternas utvecklings - ochbiståndeteori" kan tjäna com samlande beteckning härföroch får ej fattas alltför bokstavligt. Dessa skrivningarär självklart av intresse i samband med en genomgång avdet biatåndspolitiska målet. Den mest systematiska fram-ställningen är över 10 år gammal och härrör från den år1961 tillsatta beredningen för internationella biatånds-frågor. Den återfinns dels som bihang till prop 1962:100dels i SOU 1962:12. I den fortsatta framställningen görssålunda en skillnad mellan utvecklings- och biståndsteori.
En utvecklin steorie perspektiv är vidare än en bistånds-teorie och rör närmast underutvecklingen som sådan, dessuttrycksformer och/eller orsaker. Däremot berörs intefrågan om biståndets direkta utformning. Det finns mångaindelningegrunder att klassificera utvecklingsteorierefter, men statamakternas utvecklingsteori kan förmodligenbäst beskrivas som en deskriptiv gapteori.
Utgångspunkten är en uppräknande beskrivning av framträ-dande olikheter mellan utvecklade och underutvecklade län-der. Beskrivningen avser de inom offentlig statistik gäng-ce ekonomiska och sociala kategorierna. Underutveck1ingsee därvid ofta som ett bristproblem, dvs att u-länderlider brist på ett antal för utvecklingen viktiga faktorer

!

i



!

0

0

'/% ~

4:5

com kapital och kunskap i olika dimensioner såsom per-capitainkomst, industrialiseringegrad, maskinell utrust -ning, forakningsresurser, befolkningstillväxt, hälso-vårdsstandard, läekunnighet, syeee1sättningsnivå, före -tagseamhet etc. Utveckling har således att göra med denprocess som möjliggör övervinnandet av dessa bristsymp-tom. Analysen leder fram till att u-länderna allmänt me-has ha behov av "respektive kunska - , ka - ital och handels-förbindelser med industriländerna". Om dessa behov till-godoses "balanserat" uppnås en kumulativ effekt.
En sådan utvecklingeteori representerar främst ett ekono-miskt perspektiv. Statsmakterna har emellertid aldrig be-tonat enbart det ekonomiska perspektivet. Redan i prop1962:1OO sägs sålunda att man inte kan bortse från de po-litiska och sociala faktorernas roll i utvecklingsproces -sen. Som exempel nämndes behovet av skalle- och jordre -former och att det "inte är i överensstämmelse med vareeig det svenska bietåndete motiv eller dess mål att detbidraget till att konservera en framategsfientlig sam-hälleetruktur". De politiska och sociala aspekterna harockså kommit att betonas alltmer i de senaste årens pro-positioner, i vilka mottagarländernas inflytande över bi-sténdsmedlene användning dessutom sägs böra ökas. Det ärdock svårt att urskilja ett helt nytt utvecklingsteore -tiekt perspektiv i dessa texter. Ser man till de program-matiska implikationerna, är biståndets allmänna roll iutvecklingsproceeeen att tillföra u-länderna resurser iform av kapital och kunskaper. Biståndets specifika in-riktning bestäms av det biståndspolitiska målet BPM.

Uttrycket biatåndsteori används här som sammanfattande be-nämning på sådana avsnitt i prepositioner och andra källorrörande biatåndets utformning som snarare är resonerandeOd1eakpåetaende än direkt programmatiska.
De resurser i form av pengar, varor och personal som giva-ren ställer till förfogande i syftet att bidra till mot-tagarlandets utveckling kan överföras på olika sätt. Be-träffande en del av dessa valområden har statsmakternainte enbart givit direktiv utan också fört resonemang,nämligen valet av:

sektorer- kanaler- finaneieringsvillkor
reeurssammaneättning- ändamålsbindningar.
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Sektorer
Vilka sektorer eller ämnesområden biståndet skall kanali -aeraa till anges tämligen entydigt. En annan sak är, attsektorbenämningarna över tiden förefaller ha haft tämligenflexibla ramar, inom vilka betydande tonviktsförskjut -ningar kunnat rymmas. I statsmakternae skrivningar kan
man spåra fyra olika slag av argument för den angivna sek-torinriktningen.
iii strategiska sektorer: bistånd bör i huvudsak ges tillsektorer, som är av särskild strategisk betydelse för ut-vecklingsprocessen hmbildning, landsby dsutveckling, livs-medelsförsörJning och familjeplanering ~. Argumentet kansägas vara en yttring av statsmakternas utvecklingsteori.
III) eftersatta sektorer: bistånd bör också ges till om-råden, com av en eller annan anledning har eftersatts avandra ivare, men com från svensk sida bedöms som strate -giska ~familJeplanering) eller särskilt angelägna (kvin-hans frigörelse, jordreformer, sysselsättning, folkligaorganisationer etc) och därvid kan det bli tal om att på-verka mottagarens egna prioriteringar. Argumentet kansägas vara ett uttryck för svenska värderingar om efter-strävansvärda samhällstillstånd.
IIII) svenska förutsättningar: bistånd bör ges till sådanaområden där Sverige har särskilda förutsättningar ellerkunskaper och förmåga att ge kvalificerat stöd. Argumen-let avser tekniskt bistånd, dve överföring av kunskap ge-hom olika former av personalbistånd.
lIV) koncentration: biståndet bör vara koncentrerat tillvissa sektorer, eftersom en splittring av krafterna sättereffektiviteten i fara.
De fyra argumenten utgör villkor och förhållanden på gr-varsidan. Det är emellertid oklart hur argumenten för-håller eig inbördes. Är t ex iii alltid det samma som IIII)?Kan (II) och IIII) var för sig fungera som tillräckligavillkor för en insats? Hur skall en strävan mot lIV) sesi förhållande till III)? Vilka av argumenten är nödvän-diga och/eller tillräckliga villkor?
Ser man till argumentens betydelse för förändringstaktenhos den svenska sektorinriktningen blir slutsatsen närmastatt den bör vara låg. Av argumenten kan rimligen endastett nämligen III), rymma möjligheter till större föränd-
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ringar undei'låt säga en femårsperiod. Det är vidare attobservera att argumenten inte säger något om hur vid ellersnäv en sektordefinition kan vara, eller om differentie -ringsutrymmet inom en sektor. Kvar står under alla för -hållanden att statsmakterna förordar en koncentration.
Kanaler
Bistånd ges via olika kanaler enligt nedanstående figur.

O

0

0

Totalt
bistånd

iii

Bistånd via SIDA Bistånd via UD(multilateralt)
II)

SIDA- SIDA-
administrerat' delegerat

Andra Multibiorgan

Man kan tala om kanalvalsproblem på två suocessiva nivåer:(I) och (II) i figuren.
På den första nivån (mulilateralt eller via SIDA) ärstatsmakternas konklusion både - och. För det multilateralaalternativet talar att det innebär en samordning av ettstort antal givarländers bidrag, att FN-systemet har störrepersonella resurser och praktiska erfarenheter än Sverigeoch att det ger oss möjligheter att utöva internationelltinflytande i en för u- länderna förde1aktig riktning.
För alternativet med bistånd via SIDA talar att vissa bi -ståndsuppgifter inte får tillräckligt utrymme hos deinternationella organisationerna, att det är värdefulltmed direkt kontakt med mottagarländerna som stimulerartill personliga insatser och att möjligheterna till inter -nationell samordning är tillräckligt goda för att neutralt -sera nackdelarna med bilateralt bistånd.
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På den andra nivån är huvudfrågan om biståndet skall ad-ministreras av SIDA eller delegeras till någon annan or-ganisation. Prepositioner och andra källor uppvisar härinte så mycket argumentering. Däremot kan man tala om treallmänt omfattande motiv till förekomsten av multibi -bistånd:
- kapaoitetsmotivet, dvs att genom utkontraktering viaPN-organen lätta på SIDAS egen begränsade administrativakapacitet

- påverkansmotivet, dvs att genom samarbete med FN- orga-non få möjligheter att påverka FN-systemets ämnes- ochländerinriktning.
- utbildningsmotivet, dvs att genom samarbete med FN-ol-ganen tillföra SIDA kunskaper och erfarenheter.
Praxis i multibibiståndet har hittills inneburit, att FN-organen tillställer SIDA ett antal projektuppslag, varpåSIDA indikerar vilka uppslag man eventuellt kan tänkasfinansiera. Därefter gör FN-organen den egentliga pro-jektplaneringen och bindande överenskommelse träffas förstsenare. Det bör påpekas att SIDA hittills ofta deltagitaktivt under större delen av beredningsarbetet.

Under 1972/73 har biståndsmyndigheten formulerat och till-ställt FN-organen en n multibi olic . De största nyheter-na gäller det länderdestinerade biståndet och kan samman-fattas i tre punkter:
- länderdestinerat multibibistånd skall endast ges tillde svenska programländerna (= huvudmottagarländerna)

insateerna/proJekten skall initieras och beredas i enlig-het med Metodhandbokens riktlinjer, vilket förväntas säker-ställa projektens förankring i mottagarlandets egen pia-nering

- inom SiDA-administrerade insatser kommer fackorganenatt utnyttjas för tjänster där dessa besitter speciellkompetens.
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Finansierin svillkor
! Tidigare avgjordes valet mellan gåvo- och kreditbiståndi stort sett efter till vilken typ av verksamhet bi -

ståndet destinerades. Det nya synsättet ställer mottagar -
landets allmänekonomiska läge i förgrunden. Därmed harfrågan om finansieringsvi11kor inte längre någon störrebetydelse vad gäller synen på hur själva biståndsgivningenbör utformas.
Besurssammansättnin
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I prop 1962:100 gällde diskussionen främst avvägningenmellan tekniskt och finansiellt bistånd. Tekniskt biståndansågs ge större effekt i flertalet fall. Perspektivetförsköts emellertid snart och det menades alltmer varadiskutabelt att ställa den ena biståndsformen mot denandra. Det avgörande argumentet både för statsmakterna ochbiståndsmyndigheten var att de båda formerna tekniskt ochfinansiellt bistånd i praktiken kom att integreras, vilketockså menades vara en önskvärd utveckling. I SIDAS petita
1967/68 framhölls att bilateralt tekniskt bistånd i formav kunskapsförmedling, gåvobistånd i form av varuleveran-ser och utveck1ingsfinansiering i form av krediter skallske samordnat inom ramen £ör respektive lands utvecklings -plan. Att döma av skrivsätten föreligger här en skillnadi synen på resurssammansättningen. I 1962 års skrivning ärUtgångspunkten ett allmänt utvecklingsteoretiskt perspektiv
och ställer abstrakt olika resurser som valuta och varor(finansiellt bistånd) respektive personal (tekniskt bistånd)mot varandra. 1968 års skrivning tar fasta på biståndet
som praktisk projektstödjande verksamhet och då ter detsig naturligt att se resurssammansättningen som en rentpraktisk fråga som får avgöras i enlighet med vad somkrävs för att det enskilda projektets effektivitet skallbli så hög som möjligt.
Fortfarande spelar den allmänna frågan om biståndets re-
surssammansättning en roll i t ex biståndsprogrammen. Bitviktigt led i de landanalyser som föregår programmen äratt försöka fastställa vari landets utvecklingselaskhalsbestår. Man räknar vanligen med tre typer av f1askha1sar:brist på utländsk valuta, brist på kvalificerad administra-tiv och teknisk personal samt bristande mobilisering avinhemska resurser. Det är dock inte helt klart hur ana-lysens resultat inverkar på det faktiska biståndetsresurssammansättning. Under senare år har vidare både frångivare och mottagare visats en viss skepsis gentemot dettraditionella sättet att via ett omfattande inslag av ut -ländskt personalbistånd komma till rätta med u- ländernastekniska kapacitetsbrist. En viss restriktivitet kan r -
våeiåå.L- Eremii4€n- kQEmå.åeiiåå£1å.- åi.åråeåäå.EE értbi -ståndet, vilket kommer att förändra biståndets resurs -
sammansättning.
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Ändamålsbindnin ar
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Biståndsresurserna kan destineras mer eller mindre snävttill olika ändamål. Det svenska biståndet har alltifrånstarten i hög grad varit relativt snävt destinerat tillsärskilda projekt, s k projektbistånd. Någon egentligargumentering rörande för - eller nackdelarna med olikaslagen av ändamålsdestinering har emellertid inte före -
kommit i propositionerna. Detta betyder naturligtvis inteatt det saknas förklaringar till projektbiståndets domi -
hans. En enkel historisk förklaring är att mönstret varinternationellt väl etablerat långt innan Sverige började
med bilateralt bistånd.
Biståndsmyndigheten brukar ibland argumentera utifrån en
flaskhalsanalys av mottagarländerna. Länder som menas ha
en fungerande administration med tillgång på kvalificeratfolk sägas kunna få programbistånd, andra inte. Så t exsägs Indien ha brist på valuta, men ej på kvalificeradpersonal och får därför programbistånd med lösa ändamåls -bindningar. Zambia sägs ha brist på personal, men ej påutländsk valuta och får därför projektbistånd och för -
valtningsbistånd.

Under senare år har propositionerna innehållit klaraställningstagande för ett Ökat inslag av bistånd med mind-re snäva andamålsdestineringar s k pro rambiståEd7- "i - * -
samband med biståndsanslagens ökning torde programbi -ståndet få ökad betydelse. Inom samarbetsprogrammens ramblir det naturligt att koncentrera huvuddelen av desvenska biståndsinsatserna till ett fåtal omfattande pro-graminsatser som under en följd av år stöder prioriterade
verksamhetsområden i mottagarlandet. Med hänsyn till atten betydande del av det svenska utvecklingssamarbetet hit -tills bedrivits som projektbistånd kan dock övergången tillökat programbistånd uppnås först på några års sikt"(prop 1972:1). De faktiska omständigheter som omnämns icitatet och som följaktligen får antas vara av betydelseför ställningstagandet, är biståndsanslagens ökning ochden nya länderprogrammeringen (samarbetsprogrammen). Enrimlig tolkning är således att anslagsökningen skulle med-föra ett ka acitets roblem och att programbistånd i för -ening med den nya programmeringen skulle vara lösningen.
De fördelar som kombinationen av ökat inslag av program-bistånd och länderprogrammering menas ge för givarens delär bl a mindre krav på administrativa resursförstärkningar,större f1exibi1itet och snabbare resursöverföring samtökad långsiktighet, fasta ramar och riktlinjer i bistånds -
samarbetet. För mottagarens del menas fördelarna vara bl abättre integrering av biståndet i landets planering ochegna utvecklingsarbete samt en ökad besluts - och handlinge -frihet. Det sammantagna resultatet skulle bli "en effek -tivisering av resursöverföringen
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Ett problem i sammanhanget är att den använda terminolo -
gin inte är särskilt klar. I kap 5 visas hur t ex termen K"programbistånd" på SIDA kan betyda praktiskt taget vad
som helst. En möjlig förklaring till den terminologiskaförvirringen är måhända att termerna "projektbistånd" och"programbistånd" täcker två olika aspekter av bistånds -
givningen och som i sig själva inte medger så exakta av-gränsningar. Den ena är ändamålsdestinerin ens detalje -
ringsgrad och den andra är omfattningen av biståndsmyndig-
hetens lanerin smedverkan. Sammantaget skulle det alltsåfinnas anledning att skilja mellan åtminstone fyra olikahuvudtyper av biståndsinsatser enligt nedanstående schema.
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dm "projektbistånd" definieras så att termen placeras ischemats bvre vänstra ruta återstår åtminstone två alterna -tiv för definitionen av "programbistånd", den nedreradens rutor. Den numera vanliga beteckningen "sektorpro -
gramstöd" (t ex vatten och skog i Tanzania) hör närmast
hemma i den nedre vänstra rutan.
Som synes går den argumentering som redovisats ovan intedirekt in på de två aspekterna efter vilka en indelning iprojekt - respektive programstöd kan göras. I synnerhet
vad gäller planeringsmedverkans omfattning finns ingendirekt argumentering dokumenterad.
Slutsatser
Statsmakternas utvecklingsteori leder fram till att u-
länderna menas ha behov av kunskap, kapital och handels -förbindelser med industriländerna. Biståndet kan bidra tillatt tillgodose de två förstnämnda behoven och därigenombidra till mottagarlandets utveckling.
Biståndsteorin ger i en del fall besked om statsmakternasargument för den biståndsutformning som det enligt BPMåligger biståndsmyndigheten att eftersträva. Argumentenberör dock BPMS handlingsramar (b- g) snarare än det egent -liga biståndsmålet ca), d v s frågan om vilka specifikautvecklingseffekter biståndet skall resultera i. De redo -
visade resonemangen rör således huvudsakligen biståndetstekniskt - administrativa sida och deras allmänna tendensär att statsmakterna därvidlag förordar koncentration,långsiktighet, större och mindre detaljerade avtal samt,vad gäller biståndet ur mottagarens synvinkel, anpassningtill den egna planeringen med Ökad besluts - och handligs -frihet.
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Kvar står således måldiskussionens huvudfråga, dvs frågan om
en precisering av vilka effekter biståndet skall resultera i.I det följande görs ett försök att exemplifiera hur en sådan
måldiskussion kan läggas upp.

4 . 3 Utvecklingseffekt och biståndets effekter
BPN brukar ofta sammanfattas som önskemå1et att biståndetskall ge "maximal utvecklingseefekt". Det sägs emellertid
också ofta, att de svenska biståndsinsatserna i sig själva
inte ger några utvecklingseffekter. Snarare är det mottagar -
landets projekt/program, inom vilka den svenska insatsen en-
dast är en del, som ger sådana effekter. Denna sistnämnda
ståndpunkt kommer också ofta till uttryck vid biståndemyndig-
helen SIDA,

/Det
förefaller inte vara särskilt klart vad som är "utveck -

,lingseffekt" och långt mindre vad som är just "biståndetsutveck1ingseffekt". Samtidigt är det självklart att bistån -
dets effektivitet måste definieras just i termer av bistån -
dels utvecklingseffekt, varmed måste förstås sådana effekter
som just biståndet gett upphov till och som uteblivit om bi -
stånd ej förekommit. Eventuellt kan kravet skärpas ytterligare
så att endast sådana effekter tas med som realistiskt kanförknippas med en eller flera av biståndsmyndighetens hand-
lingsparametrar.

I föregående avsnitt konstaterades BPM vara oklart i olika
avseenden och att SIDA bör lägga större vikt vid att genom-föra en måldiskussion och förtydliga BPM. Enligt REVS mening
är en dylik måldiskussion praktiskt värdefull endast underförutsättning att den drivs längre än till en successiv pie -
cisering av ett antal i och för sig önskvärda effekter.
Syftet med detta avsnitt är att visa hur en klarare och merrelevant måldiskussion kan föras utifrån en annan utgångspunkt
än den som rör det enskilda projektets effekter. Analysenbörjar således vid frågan om biståndets allmänna effekter påmottagaren alldeles oavsett om dessa sedan är avsiktligt ef -
tersträvade ( = målsatta) eller ej. Diskussionens andra ledblir en genomgång av biståndsmyndighetené huvudsak-
liga handlingsparametrar, dvs olika metoder eller me-
del att variera utformningen av biståndet så att utfallet
med avseende på en given effekttyp faktiskt påverkas. Diskus-
sionens tredje led, slutligen, går ut på att välja parameter-
utformning mot bakgrund av dels i vilken grad de olika effekt -
slagen realistiskt kan förknippas med de möjliga parametrar -
na, dels utifrån mer allmänna överväganden av t ex politisknatur som kan resultera i restriktioner av 01€" slag.

Det följande resonemanget tjänar huvudsakligen som en exempli -
fiering av själva infallsvinkeln från RRVS sida och får så-
ledes inte tolkas som ett försök att kanonisern någon slut -
giltig sanning, RRV anser således endast att SIDA bör för -
söka att genomföra och dokumentera en diskussion av detta
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slag, vilket således innebär att SIDA inte nödvändigtvis
behöver utgå från Just den effektindelning och parameter-
uppdelning som REV här har valt.
£rgj£k£ets - resp biåtåndets- effekter
En absolut nödvändig förutsättning för att måldiskussionenskall bli klarare är att frågan om biståndets effekter inte
blandas samman med frågan om de understödda projektens effek -
ter, vilket tyvärr alltför ofta är fallet. dm endast projek -
tens effekter vore av intresse, skulle inte biståndsverksam-
helen vara särskilt mycket annorlunda att analysera, följa
upp och utvärdera än någon annan offentlig verksamhet. För -
jande enkla figur skulle i princip vara tillämplig. Projek-let omvandlar inputs i form av löner och material till out-puls av något slag, som i sinstur ger upphov till olika effek -
ter, varav några är att karaktärisera som utvecklingseffekter.

Problemen är i huvudsak desamma som präglar alla undersök-
ningar:

kausalproblem, dvs svårigheterna att avgöra vilka effekter
som verkligen orsakats av projektets direkta output
- mätproblem, dvs de gängse kraven på reliabilitet, preci -
sion och validitet

definitionsproblem, dvs den biståndsspecifika svårigheten
att ange vilka av projektets olika effekter som utifrån giva-
rens, mottagarens eller bådas syn på utveckling gör projek -
tet intressant som biståndsprojekt och som man därför villkarakterisera som utvecklingseffekter.
Den enda biståndss ecifika svårigheten skulle således bestå
i att definiera vad man vill beteckna som utvecklingseffekt.
Nu är inte endast projekten av intresse, varför figuren ger
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en alltför förenklad bild av verkligheten, eftersom den ute -låmnar andra och långt viktigare biståndsspecieika svårighe -ter. En mer realistisk principfigur ser ut på följande sätt:

Effekter

Projekt 1 Outputli ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

! Utv-
I effekteristånds - I

projekt

Projekt 2

Effekter

Output
[ lJ~v'

effekter

0

Effekter

Projekt 3 Output
1 Utv -
} effekterJj ottagar-

landets naejbist'nds mansie -
rade projekt

Projekt 4 Output

Biståndsgivaren tillför mottagarlandet resurser i form avpersonal, varor och valuta, vilka i enlighet med särskildaavtal destineras till bestämda projekt. Mottagarlandet av-sätter också i enlighet med ingångna avtal egna re-surser till dessa biståndsprojekt. Vidare driver mottagar -landets regering egna projekt, som ej berörs av några bi -ståndsavtal och till vilka inga biståndsresurser destineras.De båda slagen av projekt måste tillsammans rymmas inom ra-
men för mottagarens finansiella och reala resursramar. Genom
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biståndet vidgas dessa ramar. De problem som illustrerades
med hjälp av den första figuren står naturligtvis fortfaran-
de kvar, men dessutom bör det nu vara möjligt att urskilja
nya och på ett helt annat sätt biståndsspecifika problem.
dm perspektivet inte längre begränsas till de enskilda pro-
jekten och deras omedelbara effekter, inses lätt att bistån -
dels förändrande inverkan och därmed dess utvecklingseffekt

även uppkommer på andra vägar än den via det enskilda bi -
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0

ståndsprojektet. Frågan om biståndets utvecklingseffekt går
med andra ord inte att reducera till en enkel addering avsådana effekter ur de enskilda projekten som man väljer att
benämna utvecklingseefekter. Man måste med andra ord skiljamellan två olika slag av utvecklingseffekt, biståndets ochprojektets.

dm man ser till biståndets effekter, är det grundläggande
för all biståndsverksamhet att den skall medföra en föränd-
ring till det bättre i någon mening för mottagarlandet jäm-fört med vad som skulle varit fallet utan bistånd. Biståndetseffektivitet är beroende av vilka dessa förändringar faktisktblir. I stället för att direkt försöka definiera vad som äreller inte är ett enskilt projekts utveck1ingseefekt, kan detvara befogat att först försöka systematisera via vilka vägarbiståndet har sådana och för biståndet specifika förändrandeeffekter alldeles oavsett om de skall anses vara eftersträ -
vade utvecklingsefeekter eller något annat. En indelning,
som åtminstone har förtjänsten att vara enkel, skiljer mel-lan tre slag av för biståndet specifika effekter = resurs-
ökande, o1icyförändrande och kvalitetshöjande effekter.

~iåtåndets- rgsursökande effekter
För varje mottagarlands regering gäller en budgetrestriktion
och en reell resursrestriktion (t ex brist på skolad arbets -kraft), som sätter gränsen för hur många och även vilka typerav projekt, som kan förverkligas under en given tidsperiod.
En självklar effekt av biståndet är att restriktionerna lät -
tas och följaktligen medger fler och/eller mer påkostade pro-
jakt. Biståndets resursökande effekt skulle således vara de
tillkommande projekten. I det enskilda fallet är det mycketsvårt att avgöra exakt vilka projekt, som kunnat genomförastack vare biståndet.
Man får regelmässigt utgå från att mottagarlandet har en pia -
nering där olika projekt angelägenhetsgraderas. De finansiel -
la och reala restriktionerna tillsammans med angelägenhets -
graderingen avgör då entydigt vilka projekt som skall genom-föras. Biståndsgivaren kan i extremfallen välja mellan att
ändamålsdestinera sina resurser till särskilda projekt (pro-jektbistånd) eller att helt avstå från sådana bindningar. Idet förstnämnda fallet är det inte självklart att de projekt,till vilka biståndet destinerats, är identiska med de projekt
på marginalen som möjliggjorts genom biståndet ( = biståndets
resursökande effekt). Avgörande är hur mottagaren i sin egenplanering prioriterat de projekt, till vilka bistånd lämnas.
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Är alla dessa "biståndsprojekt" högprioriterade, hade de ändåkommit till stånd även utan bistånd och den resursökande cf -
fekten blir snarast lika med de projekt som står i tur "underlinjen" och som biståndet inte destinerades till.
Väljer givaren att destinera sitt bistånd till lågprioritera -
de projekt under linjen är sannolikheten större för att bi -ståndsprojekten också är lika med biståndets resursökandeeffekt. Ges biståndet utan ändamålsbindning, blir resultatet
detsamma som i det fall biståndet destinerats till högpriori -terade projekt över linjen: biståndets resursökande effektär de projekt som står i tur under linjen.
Men bilden kompliceras ytterligare av att mottagaren inteenbart har en budgetrestriktion utan även reala restriktio -
ner, främst i form av bristen på människor med olika slag avspecialkunskap. I viss utsträckning kan ett valutatillskotthäva sådana brister. Finns valutan, kan ju mottagarlandeti princip köpa den expertis som behövs utanför landets grän-
ser, men det är inte alltid säkert att det är möjligt. Mot-tagaren kanske principiellt föredrar att givaren tillhanda -håller sådan expertpersonal. I ett sådant fall är det tänk-bart att frågan om vilket projekt som biståndet ger upphovtill på marginalen inte beror av givarens allmänna destine -
ringspolicy, utan av hans förmåga att tillhandahålla strate -
gisk, knapp expertis.

Biståndsgivaren förfogar i huvudsak över tre handlingspara -
metrar för att påverka biståndets resursökande effekt:
- biståndets storlek, som avgör hur många/stora projekt somnetto kommer till
- principer för biståndets ändamålsdestinering, som avgörvilka de tillkommande projekten blir. Spännvidden är här storalltifrån inga destineringar alls till mycket detaljerade så-dana. Dessutom kan destineringarna följa eller bryta mot mot-tagarens egen prioritetsordning/angelägenhetsgradering - idet senare fallet uppkommer även en po1icyförändrande effekt
- biBtåndete resurssammansättning, som kan inverka på fleraolika sätt, såsom t ex den resursökande effektens storlek
( = de tillkommande projektens antal och storlek). Allmäntkan konstateras att effektens storlek beror av hur väl bi -
ståndets resurssammansättning är anpassad till flaskhalsarnai mottagarlandets ekonomi. Biståndets resurssammansättning
kan även inverka på vilka de tillkommande projekten blir
såsom t ex genom att givaren inte kan tillhandahålla den ex-pertkunskap som är nödvändig för att mottagaren skall kunnagenomföra sina egna utvecklingsplaner och som han har svårtför att anskaffa på egen hand.
Biståndets resursökande effekt är närmast en självklarhet
och väl i sig själv ett tillräckligt skäl för att ge bistånd.Mindre trivialt är däremot dels att effekten relativt ofta
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kan antas uppkomma på annat håll än vid det projekt dit bi -etåndet destinerats, dels att nästan alla de handlingspara-
metrar givaren förfogar över £ör att påverka resurseffekten
också inverkar på andra sätt. Inte minst genom att ge policy -
£örändrande effekter i den mening av ordet som anges nedan.
Biståndsgivaren möter således två problem: dels att välja
sina parametrar så att han verkligen vet var resurseffekten
uppkommer och att den blir den största möjliga, dels att han
därmed inte samtidigt åstadkommer andra policye£Eekter än de
han faktiskt vill nå.

åiåtåniei€.HeliqEEäräaérånå€.eefeke
Härmed menas biståndets eller biståndsgivarens förändrande
inverkan på mottagarlandets politik eller planering. Vi har
tidigare sett vid genomgången av BPM, att en sådan påverkan i
vissa fall anses vara önskvärd. Förändringen kan allmänt sett
avse allt från en förändring i landets politik i stort till
förändringar av enskilda projekts mål eller inriktning. En
mellanvariant kan vara avvikelser från utvecklingsplanens
projektprioriteringar, t ex genom att ett helt nytt projekt
kommer till eller att ett lägre prioriterat projekt går föreett högre prioriterat. Policyförändringar kan vidare avse
både fbrstagångsbes1ut och landets frihet att ompröva redan
fattade beslut.
Medan det ligger i sakens natur att en resursökning både är
önBkvärd och ofrånkomlig, tål det att diskuteras huruvida
polioyförändringar också är det. Vidare,är det t ex möjligt
att undvika policyförändringar över huvud taget och är detmöjligt att med någon precision avstyra oönskade sådana? Bi-ståndegivaren har åtminstone tre olika medel för att åstad-
komma policyförändringar genom att:

ställa direkta policykrav som villkor för att bistånd skallutgå
- binda resurser (både egna och mottagarens) till bestämda
ändamål

- planeringemedverka vid utformningen av ett visst projekt,vilket ju får karaktären av en förhand1ing om projektets måleller innehåll.
Vidare kan, som ovan visats, biståndets resurssammansättning
ha en po1icyfbrändrande inverkan. Till detta kommer också
mera subtila varianter som t ex när ett mottagarland anpas-
sar sig till givaren genom att utforma sådana projektidéer
som han antar att givaren föredrar eller när biståndsexperter -
na genom sin starka ställning i praktiken även spelar en
policyskapande roll inom de projekt där de är verksamma.

Inte heller biståndets policyförändrande effekt uppkommer nöd-
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vändigtvis enbart i anslutning till enskilda biståndsunder-stödda projekt. En strategisk fråga är naturligtvis ivilken utsträckning givaren skall eftersträva sådana effek-ter - enligt BPM skall så ske i viss mån. Nästa fråga blirdärför att avgöra på vilken nivå och med vilka medel sådanpåverkan skall eftersträvas. Skall man t ex rikta in sig påen allmän policypåverkan inom relativt vida sektorramar(utbildning, jordbruk, hälsovård etc) eller skall man kon-centrera eig på enskilda projekt, som upplevs vara väsent-liga i någon mening? Är ändamålsbindningar nödvändiga om manvill uppnå en policyeffekt? Kan planeringsmedverkan lika gär-na avse programarbetet inom en hel sektor som utformningenav ett enskilt projekt? Ett annat problem är hur givaren genomfortlöpande kontroll eller uppföljning skall bevaka att enavsedd policyeffekt också blir en faktisk effekt. Ser proble-met annorlunda ut beroende på om biståndet ändamålsdestine-rats till ett avgränsat projekt eller ej?

Eiåtån£€i€.l€zalii€.'£säö.i£Le£ls effekt
Den tredje typen av biståndseffekt, biståndets kva1itetshö-jande effekt, kan egentligen ses som en speciell variantav den först omnämnda effekten, den resursökande. Det kan än-då finnas skäl att särskilja denna efeekttyp eftersom dengärkopplad till en särskild aspekt av biståndet, nämligen kon-skapeövereöringen. Även om de enskilda projekten inte för -ändrats vad gäller mål och den allmänna inriktningen tillföljd av biståndet, är det möjligt att de får en högre interneffektivitet eller måluppfyllelsegrad än vad som vore falletutan bistånd. Den högre verkningsgraden får tillskrivas enkunskapeöverföring varigenom bättre administrativa och ämnes-tekniska system1ösningar kommer till användning. Resultatetblir, allting annat oförändrat, likväl en resursökning förmottagaren: projektet kan göras större eller resurser frigörsför andra ändamål.
Sådana effekter uppkommer självklart i första hand där kon-skapssverföringen äger rum, men behöver inte vara begränsadedit. dm biståndet destistinerats till speciella projekt. ärdet allmänt sett mer sannolikt än för de två andra effekt -slagen att effekten också är lokaliserad dit.
Eftersom kvalitetshöJande effekter uppkommer genom kunskaps-överföring via expertinsatser före (planeringsmedverkan) och/eller efter (personal- eller förvaltningsbistånd) avtalstill -£ället är självklart biståndsorganets expertrekrytering, föreget och för mottagarens bruk, av avgörande betydelse. Detgäller vidare att ta ställning till om själva kunskapsöverfö-ringen bör försiggå direkt mellan biståndsmyndigheten och mot-tagarlandet i form av myndighetens planeringsmedverkan ellermellan utsända experter i mottagarlandets tjänst och mottagar-landets myndigheter. Man får anta att i det sistnämnda falletde rent personlighetsmäseiga aspekterna få tillmätas en betyd-
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ligt större vikt vid expertrekryteringen.
Ett annat problem är huruvida strävan efter kvalitetshö -
jande effekter bäst tillgodoses genom bistånd med snävaeller vida ändamålsdestineringar.
Biståndsgivarens- handlingsparametrar
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Biståndets effekter är som de ovan defiqierats intimt för -
knippade med $IDAS handlin s arametrar, dvs de instrument
SIDA förfogar Över för att påverka eller styra bistånds-
givningen och dess effekter. Parameterutformningen påver-
kar också i betydande grad biståndsgivarens kostnader föratt Överföra en given biståndsvolym. Utan att göra anspråk
på fullständighet i uppräkningen av 3IDAS handlingspara -metrar, kan följande exemplifiering tjäna som illustration:

biståndets storlek
SIDAS planeringsmedverkan
ändamålsbindningar
policykrav
resursslagssammansättning
SIDAS genomförandemedverkan.

De här uppräknade handlingsparametrarna är biståndsmyndig -
hetens medel för att påverka biståndets specifika föränd -
ringseffekter: resursökning, policyförändring och kvalitets - :höjning. Det är värt att notera att biståndsgivaren - oav-
sett hans allmänna principer beträffande biståndssamarbe -
tets utformning - förfogar Över en tämligen given och be-gränsad parameteruppsättning.
Nu utnyttjar SIDA inte bara enstaka parametrar i bistånds-
samarbetet utan kombinationer av dessa, som i sin tur bil -

~

,

dar olika biståndsformer såsom valutar eller budgetstöd,programbistånd, projektbistånd etc. Ett viktigt led i dentyp av måldiskussion RRV här efterlyser och vill exempli -
flera gäller just argumenten för och mot de olika bistånds-
formerna, dvs parameterkombinationerna med avseende på bi -
ståndets specifika effekter och Överföringskostnaderna förrespektive biståndsform.
Tillämpningen av olika parametrar är också relaterade tillolika organisatoriska enheter eller funktioner inom SIDA.
En slutpunkt för målanalysen blir därmed att formulera mål,principer/handlingsriktlinjer för funktioner av typen in -
satsplanering, rekrytering, upphandling etc.
En effektorienterad målanalys av här antyLt slag bör för -
hoppningsvis kunna medge klarare formuleringar av vilkavägledande principer som skall gälla för svensk bistånds-
verksamhet 1 allmänhet och således också dnder1dtta värde -
ringar och val av insatser samt samarbetsformer.
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Parametrarna har delvis redan berörts i avsnittet om bi -
ståndets effekter, men förtjänar att kommenteras någotutförligare.

1. Biståndets storlek har givetvis främst samband med bi -

0

0

ståndets resursökande effekt. För SIDAS del är biståndetstotala storlek inte en handlingsparameter. Biståndsmyndig-
helen får emellertid i egenskap av beredande organ antas
ha viss inverkan på biståndets ländermässiga fördelning
och därmed på biståndets storlek för varje enskilt motta-
garland. Därmed aktualiseras ett besvärligt problem förbiståndsgivaren: biståndets anpassning till de enskildamottagarländernas behov och mottagningskapacitet så attutbytet på marginalen blir ensartat. Denna aspekt på bi -
ståndsgivningen, som kommenteras utför1igare i avsnitt7.5.1, berör emellertid även två andra parametrar nämligenbiståndets resursslagssammansättning samt biståndsmyndig -
hetens val av ämnes- eller sektormässig kompetensprofi1.
På lång sikt påverkas den resursökande effektens omfatt -
ning givetvis också av i vad mån biståndet ges som gåva
eller kredit.
2. SIDAS lanerin smedverkan kan förknippas med samtliga
de tre effektslagen. Det mest intressanta härvid1ag är
dock kopplingen till biståndets policyförändrande effekt.
Planeringsmedverkan kan innebära en viss resursökning förmottagaren under förutsättning att denna medverkan avlas-
tar mottagaren från planeringsarbete, som annars hadevarit nödvändigt för projektets genomförande. Å andra si -
dan kan en sådan planeringsmedverkan förorsaka en resurs-
minskning för mottagaren genom att den binder för mottaga -
ren kvalificerad och knapp personal till ur mottagarens
synvinkel mindre viktiga arbetsuppgifter. Den planeringe -
medverkan som främst motiveras som ett resurstillskott förmottagaren har ett näraliggande substitut: personal - ellerförvaltningsbistånd. Detsamma gäller planeringsmedverkan
som ett medel för kunskapsöverföring.
Det specifika för planeringsmedverkan är således inte själ-
va resursinsatsen i form av egen personal och expertis påkonsultbasis utan att den äger rum som en dialog mellanbiståndsmyndighet och mottagare och inte mellan enskildaexperter och mottagare. Dialogen får därigenom en mer ellermindre uttalad förhandlingskaraktär. Det är ett rimligt an-tagande att skälet till planeringsmedverkan inte enbart äratt verka resursökande utan också att i olika grad påverkamottagarens policy - åtminstone vad gäller det enskilda pro-
jektet. Biståndsgivaren vill kanske inte endast träffa all -
männa policyöverenskommelser med mottagaren utan också till -
föra biståndssamarbetet en viss "substans" genom att deltai själva planeringsarbetet.
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Ett kompletterande skäl - som har samband med motivet förtämligen detaljerade ändamålsdestineringar är att plane -
ringsmedverkan upplevs vara en verksam eller rent av nöd-
vändig metod för att inför hemmaopinionen säkerställa attbiståndsmedlen "verkligen kommer till nytta"

Det av SIDA upplevda behovet av planeringsmedverkan varie -
tar dels mellan SIDAS olika mottagarländer, dels mellanolika utvecklingssektorer inom ett mottagarland. Givarensprincipiella problem vad gäller bruket av planeringsmedver -
kan är två och närbesläktade. För det första gäller det va-
let mellan planeringsmedverkan och direkta policykrav sommedel för policypåverkan. För det andra gäller det nödvän-
digheten av garantier £ör att biståndsmedlen "verkligen
kommer till nytta" och i vad mån planeringsmedverkan ochändamålsdestineringar är ett verkningsfullt medel härför.
3. Ändamålsbindningar har i tidigare avsnitt visats inteutgöra någon garanti för att de tillkommande projekten, sommöjliggjorts genom biståndet är de projekt till vilka bi -
ståndet destinerats. Avgörande för om bindningar av dennatyp också går till avsedda ändamål är hur biståndsmedlendestineras inom mottagarlandets egen prioritetslista överolika utvecklingsprojekt.
Ett av motiven för ändamålsbindning av biståndet är att mandärigenom anser sig bättre kunna försäkra hemmaopinionen omhur biståndsmedlen verkligen används. Man måste dock ha iminnet att en sådan försäkran ofta blir illusorisk om manprimärt är intresserad av biståndets effekter. Ändamålsbind-
ningens fördel är att intresset och uppmärksamheten riktas
mot något konkret och avgränsat (t ex en skola i stället förallmänt stöd till undervisningsväsendet). Metodens nackde-
tar är dels risken för att oavsedda och oönskade policy -
effekter inträffar, dels att givarens överföringskostnader
rinligen drivs upp.

Snäva ändamålsbindningar kan dock åtminstone på kort siktverka kvalitetshöjande inom de projekt, till vilka bi -
ståndsmedlen destinerats. Hon det finns också en påtaglig
risk för att sådana detaljdestineringar för med sig skapan-
det av små isolerade och högeffektiva enklaver genom attmottagaren tvingas att avsätta en oproportionerligt stordel av sina knappa administrativa resurser för att säker-ställa att just biståndsprojekten genomförs framgångsrikt.
Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att SlDAS nya sam-arbetsprinciper med landramar och årsavta1£örhand1ingar där
biståndsmedlens användning skall bestämmas av mottagaren
inte helt utesluter förekomsten av negativa konsekvenser avdetta slag.

Det finns således starka skäl för SIDA att noggrant analy -
sera ändamålsbindningarnas konsekvenser för att därigenomutförligt redovisa i vilka biståndssammanhang tillämpningen
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av denna handlingsparameter är motiverad. Den utgör kanskedet enklaste sättet att försäkra den svenska hemmaopinionen
om att biståndsmedlen "inte rinner ut i sanden", men det
är naturligtvis inte det enda sättet att tillgodose ett så-
dant angeläget krav.
4. Policxkrav är självklart avsett att verka policyföränd -
rande. Bieffekter i form av resurs- eller kvalitetseffek -
ter kan emellertid också förekomma.

Alternativet till allmänna policykrav är, som tidigare
nämnts, en kombination av planeringsmedverkan och relativt
snäva ändamålsdestineringar. Alternativen är emellertidinte exakta motsvarigheter. De inbegriper också allmänt settett val för givaren mellan att försöka påverka på en högreeller lägre detaljeringsgrad. Planeringsmedverkan och ända-
målsdestineringar förefaller nämligen rimligare på en hög de-taljeringsgrad. Valet mellan dessa alternativ innebär såle -
des också ett val av på vilken detaljeringsnivå givaren
vill styra biståndets policyförändrande effekt.
Ett ökat inslag av programbistånd bör medföra ett större in -
slag av allmänna policykrav i den mån biståndsgivaren syftartill att uppnå bestämda policyeffekter. De rent institutio -
nella förutsättningarna härför förefaller också ha ökat i
och med införandet av årsavtalsförhandlingar och samarbets-
avtal.

5. Resurssl ssammansättnin en kan förmodas ha stor bety -
delse för graden av resursökande effekter. Nonmalt talar
man om personal, varor och valuta som de tre resursslagen.
Avgörande för de resursökande effekternas omfattning är dågivarens förmåga att tillhandahålla just det slag av resor-ser, som är knappa i mottagarlandet dvs givarens förmåga
av optimal anpassning till mottagarens flaskhalsar. Detbör också i sammanhanget påpekas att det endast är valuta
som är fritt utbytbart mot de två andra resursslagen.

Emellertid förekommer det att givaren i olika omfattning
binder ett givet biståndsbelopp till vissa bestämda resurs-
slag som ett slags villkorligt eller bundet bistånd. Nor-matt sker detta genom att vissa andelar av en beslutad bi -
ståndsram avsätts för t ex rekrytering av personal ellerupphandling av varor i givarlandet för tjänst resp använd-
ning i mottagarlandet. Den intressanta frågan i detta sam-
manhang blir då att försöka fastställa vilka allmänna bi -
ståndseffekter sådana bindningar eller förbehå11 får i mot-
tagarlandet jämfört med obunden biståndsgivning. Det finns
många argument för bundet bistånd, av vilka dock få är
grundade på överväganden om vad som är effektivt ur motta-
garens synvinkel.

6. SIDAS enomförandemedverkan, dvs löpande ingripanden
från givarens sida under produktionsfasen, kan i likhet
med planeringsmedverkan resultera i resursbesparingar £ör
mottagaren. Avgörande för sådana resursökande effekter är
emellertid, som tidigare nämnts, under vilka former denna
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medverkan äger rum. Sådan medverkan som enbart betingas av
givarens behov av t ex insyn och kontroll, kan knappast
sägas verka resursökande. Däremot kan t ex tillfälliga in -
satser av SiDA-personal för att underlätta eller förbättraett projekts genomförande betraktas som positiva föränd -
ringseffekter av biståndet.
Vad gäller genomförandemedverkan har statsmakterna uttryckt
sig tämligen klart: projekten bör förvaltas av mottagarlan-
det självt. Biståndsgivarens främsta problem blir då att
försöka finna en rimlig balans mellan detaljeringsnivån vad
avser å ena sidan planeringsmedverkan och ändamålsdestine-
ringar och å andra sidan den egna kapaciteten att genomfö-
randemedverka.

Eörslag till måldiskusåion
I tidigare avsnitt konstaterades att biståndet ger upphov
till vissa specifika förändringseffekter. Dessa s k bi-ståndseffekter konstaterades också behöva särskiljas från
de enskilda projektens effekter för att möjliggöra en annantyp av måldiskussion om SIDAS biståndsverksamhet än vad som
normalt förekommer. Härvid påvisades behovet av att på nå-
got sätt ringa in och klassificera vilka dessa biståndsef -
fekter är helt allmänt i t ex resursökande, p01icyföränd -
rande och kvalitetshöjande effekter.
Huvudtanken i detta resonemang är att biståndets effekter
inte kan ses som någon enkel summa av de enskilda projek -
tens effekter. Biståndets effekter har snarare att göra
med de förändringseffekter som är specifika för just bi -
ståndet och som således skulle bortfalla om bistånd inte
förekom. Det enskilda projektet i mottagarlandet kan givet-
vis påverkas av om det är biståndsfinansierat eller eJ,
men effekterna av projekten som sådana är allmänt sett
inte specifika för just biståndet. Det bör påpekas att
denna distinktion mellan å ena sidan biståndets och å and-ra sidan projektens effekter inte innebär att det är oin -
tressant att studera resultaten av biståndsfinansierade
projekt i ett mottagarland utan endast en betoning av att
sådana analyser måste kompletteras med som nämnts andra -
och ur givarens synvinkel kanske långt viktigare aspek-
ter på biståndsverksamheten.
Den avgörande frågan gäller då hur en måldiskussion enligt
RRVS här redovisade modell kan och bör nyttiggöras inom
SIDAS system för planering och uppföljning av biståndet. Avdet tidigare resonemanget torde ha framgått att en sådanmåldiskussion är motiverad för att fylla ut luckan mellan
å ena sidan rena preciseringar av målelementen ( = BPM) och
å andra sidan projekt/programmål enligt avtalsdokumenten.
Denna lucka gäller just SIDA och de specifika uttrycken för
biståndsmyndighetens verksamhet. Sålunda har RRVS princi -
piella iakttagelser i de följande kapitlen 5 - 7 en direkt
anknytning till de frågor (biståndsformer, ländermönster,
överföringskostnader, planering av 3IDAS delar i bistånds-
samarbetet etc) som finns i den här påtalade luckan. Åt-
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gärdandet av i dessa kapitel redovisade brister i SIDAS
biståndsverksamhet underlättas av en måldiskussion av här
efterlyst slag.

SIDA tillämpar f n en biståndsplanering enligt landprogram -
meringsprinoipen. Denna princip innebär bl a att den över-
gripande planeringen skall vara landorienterad. Den all -
männa måldiskussionen bör enligt REV gälla en ländervis pre-
cisering av SIDAS valda handlingslinje vad beträffar Para-
metrar/biståndsformer mot bakgrund och i termer av önskvärda
biståndsspecifika förändringsefeekter. Denna övergripande
landplanering bör göras av SIDA som förberedelse inför års-
avtalsförhandlingarna och förslagsvis dokumenteras i bi -
ståndsprogrammet. De frågeställningar som SIDA härvid bör
behandla är av typen:

- vilka biståndsspecifika effekter vill SIDA nå?
- vilken parameteruteormning krävs härför?
- vad är mottagarlandets önskemål?
- vad kan SIDA erbjuda/åstadkomma med hänsyn till

rådande begränsningar i utbud och efterfrågan?

De överordnade planeringsdokumenten som landanalys och bi -
ståndsprogram bör således vara ett uttryck för SIDAS valda
lin'e i biståndssamarbetet med mottagarlandet mot bakgrund
av SIDAS egna tolkningar av statsmakternas intentioner,
mottagarlandets biståndsbehov och mottagningskapacitet, al -
ternativa biståndsutformningar med hänsyn till SIDAS bi -
ståndstekniska ämneskompetens och därmed sammanhängande re-
sursöverföringskostnader etc. För varje mottagarland kan
tämligen ingående preciseras vilka effekter SIDA eftersträ -
var i biståndssamarbetet och vilka konsekvenser detta bör
få på SIDA som biståndsadministratör och medel att nå upp-
satta mål.
Efter den övergripande landplaneringen vidtar projektpla -
neringen av olika biståndsinsatser, £ör vilken det sedan
några år tillbaka finns väl utvecklade principer på SIDA
och därför här inte närmare skall beröras.

Vad sedan gäller uppföljningen av SIDAS biståndsverksamhet
så kan denna i likhet med det föregående delas upp i å ena
sidan landuppföljning i termer av biståndsspecifika effek -
ter respektive projektuppföljning. Landuppföljningen gäller
således utfallet av biståndsprogrammets förväntade effekter
och måste med nödvändighet göras med relativt långa inter -
valler på ca 3- 5 år. Det är dock viktigt att påpeka att en
sådan uppföljningsrutin uteslutande är en angelägenhet för
SIDA och också i väsentlig grad bör kunna utvecklas jämfört
med vad som £ n är fallet inom detta område för resultatvär -
dering.

Projektuppföljningen, som primärt är mottagarens ansvar vad
gäller projektets effekter, bör emellertid också kunna ut -
vecklas och för SIDA avse de delar i biståndssamarbetet,
för vilka biståndsmyndigheten svarar: planeringsrutinernaä
avtalsrutinerna, personalbiståndet, upphandlingen etc.
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4 . 4 Utgångspunkter för SiDA-analysen

Av tidigare avsnitt har framgått att det utifrån skriv -
ningarna i propositioner och utskottsutlåtanden för när -
varande inte är möjligt att formulera några klara prin -
ciper eller kriterier utifrån vilka olika biståndsinsat -
ser eller biståndsformer låter sig vägas mot varandra i
termer av den utvecklingseffekt biståndet ytterst syftar
till. RRV har särskilt angett var behovet av klarare mål-
diskussioner är störst och även exemplifierat hur en så-
dan diskussion bör läggas upp. REV anser sig emellertid
inte själv böra formulera egna måltolkningar.
Mot den bakgrunden ter det sig naturligt att begränsa den
fortsatta analysens prespektiv till en prövning ur tekniskt -
administrativ och allmänekonomisk synvinkel. En särskild
frågeetällning därvidlag rör i vilken mån biståndsgivning -
en kan förenklas utan att därför avlägsnas från statsmak-
ternas allmänna mål och riktlinjer. Problemet är inte attskissera hur biståndsgivningen kan göras enklare, utan sna-rare att sannolikgöra att biståndet inte samtidigt blir
till mindre nytta för mottagaren.
I det följande sammanfattas i punktform några av de all -
männa utgångspunkter utifrån vilka SIDA granskats och re-
kommendationerna formulerats.
1) Biståndets yttersta mål är att med största möjliga
effekt bidra till mottagarländernas utveckling genom
överföring av kunskap, varor och kapital.
2) En kärnfråga i biståndsgivningens lämpliga utformning
gäller roll - eller arbetsfördelningen mellan biståndsmyn-
dighet och mottagare, d v s i vilken utsträckning myndig-
helen skall deltaga i eller påverka mottagarens egen pla -
neringsprocess främst genom att i det enskilda falletställa upp villkor eller bindningar av olika slag som enförutsättning för att bistånd skall utgå.
Biståndsmyndigheten har ett resultatansvar gentemot sina
huvudmän (statsmakter och allmänhet). Myndighetens hand-
lingsmöjligheter att påverka det resultat man har ansvar
för är - vid given detalJeringsgrad hos ändamålsdestine-
ringen-knutna till planeringsmedverkan samt löpande rappor-
tering och ingripanden under insatsens gång. Samtidigt
gäller att detta handlingsutrymme rimligen minskar ju star -
kate principen om mottagarcentrerat bistånd betonas, d v satt insatserna skall underordnas landets egen egen plane- '

ring och förvaltning.
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3) Enligt BPMS handlingsriktlinJe cg) skall mottagarens
egna prioriteringar avgöra biståndets inriktning. I vis -
sa fall kan eller bör emellertid mottagarens priorite -
ringar påverkas.

Vill man definitivt säkerställa principen om att mottagar -
ens egna prioriteringar skall vara avgörande är den radi -
kalaste metoden att minimera bisténdsmyndighetens besluts -
mängd till ett beslut: biståndets storlek. Den påverkan
man vill uppnå kan åstadkommas genom två medel i någon kom-bination: planeringsmedverkan/policykrav respektive ända-mälsdestinering av biståndets (och mottagarens) resurser.Allmänt sett förefaller policykrav vara ett minst likaverkningsfullt medel som ändamålsdestineringar. Vad somtalar för ändamélsdestinering är givetvis att bistånds-
myndighetens resultatansvar inför huvudmännen får en kla -rare avgränening.
4) Biständeta administrations - eller överföringskostnaderbör, i analogi med andra typer av verksamhet, löpande kon-
na följas och minimeras så långt möjligt.
Överföringskostnader uppstår både på givar - och mottagar-sidan och orsakas främst av de former under vilka bi -
sténdsgivningen sker. Omfattningen av de kontakter ochförhandlingar, som i det enskilda fallet föregår själva
avtalet om en biståndsinsats och av avtalets konsekvenserbeträffande parternas kontaktmönster under och efter denenskilda insatsen, bestämmer överföringskostnadernas stor -
lek.
Gränsdragningen mellan bistånd och de resurser, som pågivarsidan åtgår för att överföra biståndet, är problema-
risk. Enligt framförde uppfattningar på SIDA är det crim-
ligt, att skilja mellan bistånd och administrationskost-nader, eftersom nära nog allt, som biståndsmyndigheten ut -
för med hjälp av myndighetsanslaget, kommer mottagarlan -
det till godo och därför också är bistånd. Det är emeller-tid ett rimligt antagande att vissa aktiviteter är mindreoumbärliga för mottagaren än andra varför en gränsdragning,
om än med annan terminologi, alltid äger intresse. Vidareär administrationskostnaderna beroende av vilken utform -
ning ( t ex vad gäller insatstyper) som biståndet ges. Detmåste självklart alltid vara av intresse att kunna disku-
lera alternativa biståndsutformningar mot bakgrund av enklar uppfattning av de kostnadsmässiga konsekvenserna. Attstatsmakterna delar upp biståndsmyndighetens resurser påtvå myndighets- och ett sakanslag visar att man finner engränsdragning intressant.
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Själva gränsdragningen blir ofrånkomligt problematisk.
En utgångspunkt är uppdelningen på sak- och myndighets-
anslag. Merparten av myndighetsanslagens kostnader kan
tveklöst betraktas som administrationskostnader. Man kanvidare fråga sig om inte några av sakanslagets poster är
att jäuföra med myndighetsanslaget och därmed mer attbetrakta som administrationskostnad lett klart exempel
är anslaget till biståndskontoren).
Oavsett vilken utgångspunkten är, kommer diskussion om .

de'tveksamma posterna ytterst att gälla om kostnaderna

~

varit nödvändiga m h t givarens eller mottagarens klart ,uttryckte behov. Sådana frågor kan alltid, för att taett exempel, rosas rörande det s k PpK-anslaget vars an-vändning till stor del är beroende av rena SIDA-initia-
tiv.
5) En förenkling av biståndsgivningen med ty åtföljande
minskade administrationskostnader bör självklart ocksåprövas med avseende på biståndets kvalitet, d v s om bi -
ståndet dels blir bättre eller sämre för mottagaren,dels ger biståndsm"ndi - helen ökade eller minskade möjlig-heter till den styrning och kontroll över fältaktivite -
terna, som kan anses både möjlig Don nödvändig -

6) Mot bakgrund av det ovan sagda torde både givare ochmottagare vinna på ett bistånd som karaktäriserades av:

- långfrietigare avtal
- färre och beloppsmässigt större insatser

större inslag av programbistånd

7) Ländervalet och likaså den beloppsmässiga fördelningenmellan mottagarländerna tillhör i hög grad den politiskabeslutssfären och faller utanför REVS kompetens att be-
döma. Systemet för planering och evaluering, som bl a fårantas ha en funktion i samband med omprövningar och beslut
om det fortsatta biståndets inriktning (även vad gällerländer), hör däremot till det som RRV äger att granska.
I stort sett kan omprövningar ur gjorda erfarenheter av-
se tre nivåer:
Landnivån, dvs skall landet få fortsatt bistånd och i
så fall mer, mindre, oförändrat eller annorlunda samman-satt? Volymbeslutet skall enligt 1970 års statsverks -
proposition främst baseras på en bedömning av landetspolitik i stort. Vad gäller biståndets sammansättning
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skall den i första hand bero på landets egna priorite -
ringar. Information om de svenskstödda projektens/pro -
grammens interna effektivitet är sålunda endast ett av
många element i en sådan prövning.

Sektornivén, d v s allmänt eller landsspecifikt sektor -
stöd, mer, mindre, oförändrat eller med annorlunda in -
riktning? Sektorinriktningen vilar på uppfattningen om
vilka sektorer som är strategiska för utvecklingspro -
cessen samt på antaganden om Sveriges speciella förut -
sättningar att ge bistånd. Erfaren e er a r e för -
hållandevis litet antal svenskstödda projekt kan knappast
utgöra tillräckligt underlag för eventuella omprövningar
rörande vilka sektorer som är strategiska för utveckli s-
processen. Beträffande de särskilda orutsättningarna är

~

information om de svenskstödda proJektens interna effek -
tivitet naturligtvis av värde, men behöver i så fall prö -
vas exempelvis mot motsvarande insatser av andra bistånds -
givare.

ProJektnivån, d v s skall ett specifikt projekt få fort -
satt stöd och i så fall mer, mindre, oförändrat eller med
annorlunda sammansättning och skall generellt flera pro-
Jekt stödJas och i så fall i samma land eller i flera?
dm informationen ger vid handen att den interna effekti -
viteten är hög förefaller detta tala för att projektet
skall få fortsatt stöd och att eventuellt ytterligare pro-
jekt kan komma i fråga. dm däremot effektiviteten varitlåg, är det inte självklart att biståndet skall minska.Lika rimligt är att det skall öka. Riktiga slutsatser
förutsätter att uppfölJningen riktas in på att förklara
det uppkomna resultatet och inte bara på att registrera
avvikelser mellan plan och utfall.
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5 Biståndsproduktion
Syftet med detta avsnitt är att göra en beskrivning och
analys av SIDAS biståndsproduktion. Eftersom organisationen
närmast är en funktion av formerna för och innehållet i bi -
ståndsgivningen, har tonvikten lagts på en beskrivning och
analys av biståndsanslagets omfattning, användning och ut -
veckling.

Eftersom ett av syftena med före1iggande analys är att till -
fredsställande redogöra för vad biståndsmyndigheten använder
sina resurser till, har den på vissa områden nära nog totala
bristen på statistik över SIDAS produktion och administrationutgjort ett stort problem.
Innehållet i kapitel 5 har framtagits med hjälp av bearbet-ningar av SIDAS petita och verksamhetsberättelse, men mycket
av det statistiska material som presenteras, har genom data-
insamling på SIDA sammanställts av REV. Dessa sammanställ-ningar är behäftade med brister. Dessa brister är dock intestörre än att materialet trots allt kan utgöra underlag för
den bedömning av biståndsmyndigheten SIDAS sätt att arbeta,
som RRV eftersträvar. Den officiella statistik som SIDA gerut fyller inte kraven på information om vad t ex bistånds-
givningen verkligen kostar att administrera och hur bistånds-
givningens innehåll har förändrats över tiden. Även om in-vändningar kan riktas mot en del av siffermaterialet i REVSsammanställningar, ger detta material dock indikationer omproblem i SIDAS verksamhet som är tillräckliga £ör att manskall kunna dra vissa slutsatser.
SIDAS uppgift är att planera insatser och överföra de resor -ser som myndigheten tilldelats över sakanslaget. Pör attfullgöra denna uppgift tilldelas SIDA också ett myndighete -anslag och när man studerar myndigheten SIDA är det rimligtatt i första hand försöka beskriva och analysera omfattning -
en och användandet av denna resursinsats för insatsproduk -lion och resursöverföring. Vidare är det av intresse hur SIDA
med hjälp av myndighetsanslaget utnyttjar och fördelar sak-
anslaget på länder, sektorer och resursslag m m för att igörligaste mån försöka belysa biståndets utveckling och in -riktning.

Genom en sådan beskrivning av de allmänna tendenserna i
SIDAS biståndsproduktion och de administrativa resurser somhärför åtgått, är det möjligt att belysa SIDAS hittillsva -
rande biståndsinriktning och kapacitetsutnyttjande. Beskriv-ningen kan sedan ligga till grund för att analysera de pro-
blom som SIDA under de närmast framförliggande åren sanne-likt kommer att uöta vad avser krav på administrativ för -
Stärkning och/eller ändrad biståndsinriktning.
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Figur 2:1 Produktionsöodell fsr SIDA

Ovanstående modell avser att på ett förenklat sätt illu -strera vad som går in i och kommer ut ur produktionsappa-
raten SIDA. Det konkreta resultatet av insatsproduktionenlIS) är alla de insatser som avtalas "ellen SIDA och motta-
galna medan resultatet av resursöverföringen (RS) är kvali -teten på de pengar, varor och folk som tillhandhålls motta-
galna. Det är givetvis mycket svårt att uttrycka dessa olikaprestationer i några enkla mått, mot vilka man sedan skulle
kunna ställa resursinsatsen för en bedömning av den internaproduktiviteten på SIDA., Modellen får tjäna syftet att
ange några av de våsentligaste faktorerna i SIDAS produk-
lion, Bom är mest intressanta att belysa.
Framställningen i kapitel 5 och 6 avser således att geinformation om:

biståndets omfattning och utveckling
biståndets fördelning och utveckling på olika administra-
tbrer
biståndets fördelning på mottagare och länder
biståndets fördelning på sektorer och handläggande byråer
på SIDA
omfattningen och utvecklingen av antalet producerande
insatser 1 storleksordning
fördelningen avkolika insatstyper
administrationens omfattning och utveckling
relationen mellan avgivna prestationer och ti11förda
I'e Sur S e 1? o

På nästa sida visas i fyra diagram utvecklingen av bistån -
det genom SIDA. Det översta diagrammet anger i miljonerkronor hur mycket som har anslagits respektive använts förbistånd från år 1966/67 och hur mycket som antas komma att
anslås under de närmast framför1iggande åren 1973/74- 1974/75.Beloppen inom parentes är tilldelade anslag och som framgår
är nettoutgifterna lägre än anslagen, vilket förklaras av
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att framförallt en del avtalade krediter anslagsmässigt
periodiserats på ett sätt, som inte stämt med faktiska ut -
betalningar. Med årsavtalssystemet bör detta problem komma
att minska.

dm enprooentplanen skall infrias år 1974/75, kommer anslaget
att öka med hela 800 mkr på två år eller från 745 mkr (72/73)
£111 1 550 mkr (74/75) enligt SIDAS ans1agsrramstä11ning.
Detta måste föra med sig stora förändringar för SIDAS del,
i synnerhet om man betänker att anslaget år 1971/72 inte
ens uppgick till det belopp om 800 mkr, varmed anslaget på
endast två år förväntas öka. I statsverkspropositionen 1974föreslås anslaget för bistånd genom SIDA öka till knappt
1 300 mkr för 1974/75.
5.1 Avtalat och förvaltar bistånd
Till det översta stapeldiagrammet är kopplat tre relativ -
diagram, som visar hur nettoutgifterna hittills har använts
och förde1ats mellan

SiDA-administrerat resp delegerat bistånd
länderdestinerat resp ej länderdeetinerat

- olika ämnessektorer
Med hjälp av bl a dessa tre relativdiagram följer nedan en
genomgång av de allmänna tendenserna i SIDAS biståndspro -
duktion. Senare i avsnittet skall också redovisas biståndets
fördelning på insatstyp och - storlek.
5.1.1 SiDA-administrerat resp delegerat bistånd
Av det anslag som SIDA äger att disponera för biståndsända-
mål har en viss del alltid delegerats ut till dels interna -
tionella, dels andra organisationer. Utkontraktering via
internationella organisationer sker i första hand genom bi -
drag till projekt eller program, som initieras och admini-
streras av FNS fackorgan (FA0, IL0, UNESCO, ITC, IBRD, IDA
m fl). Dessutom ges ett ganska omfattande ej länderdestine -
rat stöd till olika internationella organisationer i form
av personalbistånd, kursverksamhet och forskning. Utkontrak -
tering via andra organisationer sker i samarbete med uni -
versitet, de danska och finska biståndsorganisationerna,
humanitära hjälporganisationer och missionen m fl.
Som framgår av det översta av de tre relativdiagrammen ut -
vidgades den delegerade verksamheten väsentligt under bå
1968/69 och har under de senaste fyra'budgetåren belopps -
mässigt överstigit den rent SiDA-administrerade delen. Natur-
ligtvis är gränsen mellan SiDA-administrerat och delegerat
bistånd flytande, men det bistånd genom SIDA, som någon annan
organisation än biståndsmyndigheten SIDA har det huvudsakliga
ansvaret för, har här rubricerats som delegerad verksamhet.
Denna delegerade eller utkontrakterade verksamhet tar givet -
vis också SIDAS administrativa resurser i anspråk, men i
lägre grad än den rent SiDA-administrerade delen.
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Förklaringen till förekomsten av delegerad verksamhet är
dels att till SIDAS uppgifter hör att samarbeta med och
stödja t ex enskilda organisationers och FNS biståndsverk-
samhet, dels att SIDA funnit det angeläget att utnyttja bl a
FN-organens tekniska biståndskunskap. Men det huvudsakliga
skälet till utkontrakteringens omfattning har varit att av-
lasta biståndsmyndigheten en del administration och därigenom
utvidga den genom myndighetsanslaget begränsade administra -
riva kapaciteten. Men denna utkontraktering är ingalunda kost - é

nadsfri och som exempel kan nämnas att FNS fackorgan är be-
]rättigade till i genomsnitt ca 14 % administrationsavdrag på ,

av SIDA utbetalat insatsbelopp. Länderdestinerat multibibi -
stånd är sålunda ingen särskilt billig form ur administra -
tionskostnadssynvinkel - i varje fall inte med den metod för
delegering som SIDA f n tillämpar - eftersom till de 14 pro-
centen också skall läggas den del av administrationen som
SIDA svarar för i form av planeringsmedverkan m m.

Utkontraktering via FN och andra organisationer utgör således
för närvarande i regel ingen kapacitetsbesparing i bemärkel-
sen lägre administrationskostnad. Emellertid har flera av FNS
fackorgan en hög biståndsteknisk kompetens, som många gånger
kan motivera en utkontraktering av biståndet. I sådana fall
bör SIDA kunna ytterligare delegera beredningsarbetet till
fackorganen för att därigenom öka den egna begränsade kapaci -
teten fbr bilateralt bistånd, som RRV i en tidigare revisions-
rapport framhållit (Det svenska multibibiståndet, RRV dnr
19?2:599).
Det viktiga är emellertid att beslut om utkontraktering
eller ej fattas på grundval av rationella Sverväganden om
vem som i varje särskilt fall är för mottagarlandet lämpli-
gaste samarbetspartner vid planeringen och genomförandet av
biståndeprojekten. Det vore olyckligt om strategiska över-
väganden om lämpligaste kanal för administration av bistån -
det, just på grund av kraftigt ökade biståndsanslag, skulle
komma att reduceras till en fråga om lämpligaste sättet att
avlasta SIDA dess kapacitetsproblem. Dimensioneringen av
SIDAS administrativa resurser är snarast en fråga om antalet
och storleken på insatser samt graden av bindning och med-
verkan i biståndsgivningen och bör avgöras på grundval av
inventering och bedömning av alternativa möjligheter till
kapacitetsutnyttjande £ör olika biståndsinriktning och kva-
litetskrav.
5.1.2 Länderdestinerat resp ej länderdestinerat bistånd
Som framgår av det mellersta relativdiagrammet har över 80 %
av biståndet genom SIDA destinerats direkt (bilateralt)
eller indirekt (multibilateralt) till mottagarländer. Det
betyder att mindre än 20 % ges som bidrag till internatio -
nella och andra organisationers program £ör huvudsakliben
utbildning, forskning och administration.
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adminietrerats direkt av SIDA, men som tidigare påpekatsupptar den delegerade verksamheten sedan 1968/69 en nästanlika stor del eller ca 45 %. Totalt har SIDA genom åren läm-nat bilateralt och multibilateralt bistånd till över 50 län-der. Merparten eller ca 80 procent av detta länderdestine -
lade bistånd har gått till ett tiotal s k huvudmottagarlän-
der = Botswana, Cuba, Dem Rep Vietnam, Etiopien, Indien,Kenya, Pakistan/Bangladesh, Tanzania, Tunisien och Zambia.Resten, dva mellan 10- 15 %, har getts till ett dussintalandra mottagarländer, som intar en mellanställning mellanhuvudmottagare och övriga 25-30 länder i vilka endast småtillfälliga insatser har gjorts. Denna senare grupp om 25- 30länder har således mottagit en mycket liten del ica 5 procenteller 5 -10 mkr/år) av biståndet.
Med andra ord har utbetalt bistånd i hög grad koncentreratstill huvudmottagarländerna, som dock har utökats till anta-
let med nya mottagare som Botswana, Vietnam, Cuba och Bang-
ladesh. Så även om förskjutningar i prioriteringen mellanländerna har förekommit och ökningstakten inom varje landvarierat, bekräftar siffermaterialet SIDAS strävan mot kon-centration av biståndet, om man med detta menar att ca 20 %av länderna mottager ca 80 % av det länderdestinerade bi -
ståndet. I dessa huvudmottagarländer finns också med någrafå undantag en oftast väl utbyggd administrationsapparat
genom där etablerade biståndskontor.
Men frågan är om det omvända förhållandet att ca 80 % av
länderna mottagit 20 % av biståndet ur administrativ syn-
vinkel kan betecknas som uttryck för länderkoncentration.Ett 40-ta1 länder utanför huvudmottagarkretsen, för vilka
SIDA saknar möjligheter att i större skala utvidga samarbe-tet, har fått mottaga synnerligen små insatsbelopp av till -
fällig karaktär. Med tanke på de förhållandevis stora admi-
nistrativa marginalkostnader som är förenade med insatser i
nya länder måste denna spridning av visserligen en liten an-
del bistånd men till ett stort antal länder ställa sig dyr -
bart för SIDA och binda en oproportionerligt stor del admi-
nistrativ kapacitet vid biståndsmyndigheten. Denna tendens
till en mängd relativt små insatser i ett stort antal länder
har varit stabil över åren och totalt har mellan 20- 30 län-
der/år utanför huvudmottagarkretsen mottagit utbetalningar
genom SiDA-finansierad verksamhet. Länderspridningen tycks
heller inte avta nämnvärt under de senaste åren och det för-
tjänar att i detta sammanhang påpekas att det inte är huvud- 1

mottagarländernas bristande biståndsbehov som förklarar att
ca 30-40 mkr/år placeras i länder utanför denna krets. Det
är heller inte de från den föreskrivna länderkoncentrations -
principen undantagna familjeplaneringsverksamheten och kata-
strofbiståndet, som helt förklarar länderspridningen. Det
är värt att notera att även andra insatser förekommer; för
vilka inga principiella skäl redovisats.
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Med anledning av statistik över utbetalde belopp/budgetårtill olika länder från SIDAS utredningsbyrå har tabellenpå nästa sida sammanställts. Länderna har i överensstämmelsemed tidigare resonemang indelats i tre grupper efter gradenav engagemang i varje land, dvs storleken av det utbetaldebeloppet, antalet insatser och insatsernas varaktighet
grupp I omfattar huvudmottagarländerna
grupp II länder med fler än en insats/land och oftastöver 1 mkr/är flera år i följd samt
grupp III länder med endast få, tillfälliga och små in -satser.

SIDAS bistånd till grupp I - länderna skiljer sig från bistån -det till grupp II - och Iii - länder inte bara genom att mer-parten av nettoutgifterna har gått till dessa förstnämndaländer, utan också genom den annorlunda administrativa be-handling som kommer huvudmottagarländerna till del. Sedannågra år tillbaka lägger SIDA ned ett omfattande arbete pålandanalyser och biståndsprogram i avsikt att bättre kunnaanpassa biståndet efter huvudmottagarnas behov. En helt nyföreteelse är SIDAS strävan att ingå samarbetsavtal, bestå-
ende av årsavtal och planeringsprotokoll, med huvudmottagar-länderna (se vidare kap 5). I samtliga tiotalet huvudmotta-garländer strävar man också efter att förstärka SIDAS plats -
representation genom att etablera biståndskontor. Denna ad-ministrativa särbehandling av grupp I - länderna är i de flestafall välmotiverad och en nödvändighet för att samordna mäng-den av insatser och ge dem en biståndsteknisk hög kvalitet,
men har också sin givna begränsning i det att gruppen intekan rymma hur många länder som helst. En utbyggnad av huvud-
mottagarkretsen är nämligen med denna höga ambition admini -strativt kostsamt och är heller inte av behovet påkallat,eftersom SIDAS avsättningsmöjligheter inom de nuöexiste-
rande grupp I-länderna är många gånger större än de belopp
varom här är fråga.

Till grupp Ii - länderna har SIDA gett bistånd till vuxenut -bildning, landsbygdsutveckling, exportfrämjande verksamhet,vattenförsörjning, kooperativ verksamhet, yrkesutbildning,förvaltning, hälso- och sjukvård samt familjeplanering. Av
de insatser som gjorts i dessa länder har över hälften dele-gerats ut till i första hand internationella organisationer,
medan SIDA självt främst administrerat varugåvor och familje-planeringsinsatser.

Biståndet inom grupp Iii - länderna består främst av bidragtill enskilda or anisationers verksamhet för utbildning,hälsovård och familjeplanering i afrikanska och asiatiskastater. Vidare har fler länder mottagit katastrofbistånd
genom SIDAS stöd till olika hjälporganisationer som Röda
Korset och Rädda Barnen. En mängd länder i Latinamerika och
Asien har också mottagit direkt stöd från SIDA för famil'e -
laneri sverksamhet. Men också andra insatser, genom bi -

stånd direkt fr n SIDA eller via internationella organisa-
tioner, har förekommit inom sektorerna landsb
undervisning och förvaltning,

dsutvecklin
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Figur 5:3 Kategorier av mottagarländer (se bilaga 3:1)
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En av anledningarna till den stora länderspridningen ärgivetvis statsmakternas direktiv om dels att befolknings -problemet är så viktigt att familjeplaneringsverksamhet börstödjaa överallt, dels att de enskilda or anisationernasverksamhet skall stödjas även utanför huvudmottagarkretsenoch då inte minst för att främja biståndsopinionen. Men frå -
San gäller om ett fortsatt och även intensifierat stöd tilldessa verksamheter nödvändigtvis behöver medföra länder-spridning av biståndet via SIDA. SIDA stöder redan nu fleramultilaterala FN-program fsr familjeplanering och de enskil-da organisationernas opinionsskapande effekt är ju inte nöd-vändigtvis avhängig av i hur många länder de är verksamma,utan av vad de faktiskt uträttar i t ex SIDAS programländer.
Det finns grundad anledning att anta att länderspridningenär så pass administrativt betungande, att den torde kunnamotivera SIDA att söka utverka nya direktiv. Dessutom böråterigen betonas, att familjeplanering och enskilda organi-sationer endast är en del av förklaringen till ländersprid-ningen.

Man kan således konstatera att det bistånd som har utgåtttill grupp II - och Iii -länder till stor del är delegerad
verksamhet, sou finansierats genom bidrag från SIDA. Insat -
serna är dessutom oftast små och av tillfällig karaktär. Motbakgrund av detta konstaterande kan man fråga sig om det urbiståndsteknisk och administrativ synvinkel är nödvändigteller effektivt för SIDA att sprida biståndet till ett såstort antal länder. Insatserna som gjorts i länder utanförhuvudmottagarkretsen timmar i de flesta fallen (katastrof-
hjälp undantaget) illa med kravet på kvalitet ( = t ex för-nyelae och kunskapsöverföring av svenskt tekniskt kunnande)i biatåndsgivningen. Dessa element av kvalitet i bistånds-
givningen bör ju vara det utmärkande och unika för SIDA och
som i grund och botten ger en särskild myndighet för bistånd
dess existensberättigande. Förutsättningarna för en hög kva-litet i biståndet sammanhänger bl a med möjligheterna £ör
givaren att insamla kunskaper om mottagarländernas behov avhjälp, att integrera insatserna och etablera ett förtroende -
fullt samarbete över längre tidsperioder. Sådana förutsätt-ningar kan SIDA inte skapa för mer än ett begränsat antal
länder. Ur biståndsteknisk synvinkel talar således mycket
för att det både är nödvändigt och effektivt med en koncen-
tration till ett fåtal huvudmottagare.
En så stor länderkrets utanför grupp I, som SIDA nu arbetar
med, har också en administrativ sida. Varje land, hur få och
små insatser som än görs där, ställer alltid krav på en viss
fast administrationskostnad oavsett om SIDA eller någon annan
organisation har ansvaret för det bistånd som tillkommer lan-
det. Även ur denna synvinkel ställer det sig alltså fördel -
aktigare att minimera länderkretsen. Det kan med andra ord
för SIDAS del finnas anledning överväga omfattningen och in -
riktningen av det länderdestinerade biståndet utanför huvud-
mottagarkretsen i syfte att få till stånd en precisering av
biståndspolitiken på detta område och en avvägning gentemot
länderkoncentrationsprincipen.
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biståndet utgöras
detta till övervägande delen av bidrag till insatser admini-
strerade av internationella eller enskilda svenska organisa-
tioner. Det används huvudsakligen till £orsknings- och ut -
bildningsändamål avseende utveck1ingserågor, persona1stbd
till internationella organisationer samt olika former av hu-
manitärt bistånd. Bidragen är i huvudsak "små", dvs mindre
än 1 mkr, och fördelar sig på sektorer enligt nedanstående
tabell. Uppgifterna för 71/72 är hämtade från SIDAS verksam-
hetsberättelse. De övriga uppgifterna är hämtade från SIDAS
insatsförteckning per 1973-01 - 01.
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Belopp mkr (avrundat)
Sektor eller område 71/72 72/75 74/75

Hälsovård och familjeplanering 40 50 80

Stipendiat- och kursverksamhet 1 2 1 0 15

Flyktinghjälp,befrielserörelser 9 22 30

Biträdande experter 8 12 22

Övrigt 13 31 45

Summa: 82 125 190

Tabell 5:4 Fördelning av ej länderdestlnerat bistånd.

Den största gruppen utgörs av insatser inom hälso- och sjuk-
vårdssektorn inklusive familjeplanering. Biståndet avsåg
71/72 nio bidrag till organisationer och forskningsinstitut
fbr verksamhet inom befo1kningsområdet. Avsikten är enligt
SIDA att i framtiden ge bidrag till 8-10 organisationer samt
några forskningsprojekt.

Den näst största gruppen av ej 1änderförde1ade insatser ut -
görs av sri endiat - och kursverksamhet. Stipendiatverksam -
helen är under avveckling, då man konstaterat att denna form
av bistånd varit av mindre effektiv art. De individuella
stipendier som kvarstår är oftast resultat av tidigare åta-
ganden. Kurs- och seminarieverksamheten avser bidrag till
svenska utbildningsanstalter, företag och andra institutio -
ner samt till internationella organisationer. Bidragen är 1
allmänhet på några hundra tkr och går till yrkesfortb11dning
företrädesvis rörande £ami1jep1anering, hälsovård och nutri-
tion, lantbruk, facklig utbildning, kooperation, internatio -
nell upphandling, naturvetenskap, regionplanering samt indu-
siri- och transportväsense. Deltagarna är fackmän från u-län-
der. Kurserna äger delvis rum i Sverige men fsr1äggs alltmer
till u-länderna. Initiativet till kurserna tas oftast av de
internationella organisationerna men även av svenska utbild -
ningsinstitutioner och av u-länderna själva. Bidragen be-
handlas två gånger årligen i SIDAS direktion.
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SIDA lämnar också studiestöd och humanitärt bistånd tillafrikanska flyktin ar och nationella befrielserörelser.Biståndet bestod 71 72 av tolv bidrag på 0,5 - 3,5 mkr.Bidragen till de åtta flyktingorganisationerna bestod avstudiestöd till flyktingar från huvudsakligen afrikanskaländer och avsåg stöd till utbildning. Bidragen till denationella befrie1serbre1serna bestod av varubistånd, upp-handlat av SIDAS inköpssektion. Dessa bidrag behandlas, cf -ter det att en'ansbkan inkommit till Sverige (UD och SIDA
m fl), av en Kungl Maj:t tillsatt flyktingberedning. Dennabestår av representanter för UD, SIDA, organisationer m fl.Som ordförande tjänstgör för närvarande SIDAS generaldirektör.Till denna är kopplat ett sekretariat bestående av tre SIDA-och UD- tjänstemän. Sekretariatet bereder ansökningarna ochlämnar förslag till rekommendation. Beredningen sammanträderfyra gånger om året och beslutar huruvida man skall rekom-mendera SIDA att ge bidrag till organisationerna. Rekommen-dationerna lämnas sedan till SIDA, där de behandlas på nor-matt sätt (insatspromemoria, dragning i direktionen, till
UD 2 1 mkr osv). SIDAS roll förefaller således vara atthuvudsakligen administrera resursövereöringen. Stödet tillafrikanska befrie1seröre1ser (MFLA, PAIGC, FRELIM0, ANG,ZAPU och SWAP0) utgår sålunda enligt något annorlunda for -
mer och riktlinjer än SIDAS övriga bilaterala bistånd. Somföljd av FNS olika resolutioner, i vilka medlemsländernauppmanas att lämna moraliskt och materiellt stöd till natio -nella befrielserörelser i Afrika, omfattas detta humanitärastöd också av en bred riksdagsmajoritet och kan därmed sägasstå i överensstämmelse med svenska biståndspolitiska mål.
Tidigare lämnade SIDA f1yktingbistånd till tre internatio -nella organisationer (UNRWA, UNHCR och UNESCO), men fr o m
71/72 har dessa bidrag utbetalats av UD.

En fjärde stor grupp utgör de biträdande ex orter SIDArekryterar och finansierar för verksamhet inom FN-organen.Vid mitten av 1972 var 75 biträdande experter verksamma iett trettiotal länder. Avtal har träffats mellan SIDA ochFN-organen om tillhandhållande av sådana experter. FN-orga-
nen inkomuer till SIDA med ansökan och arbetsbeskrivning £örvarje befattning. SIDA rekryterar sedan lämpliga kandidater.Två-tre stycken presenteras för FN- organen, vilka själva be-slutar vem som skall anställas. Rekryteringsarbetet är om-
fattande på SIDA och det kan med kännedom om rekryterings -
enhetens svårigheter ifrågasättas om ett rekryteringsavtal
med FN-organen är det lämpligaste sättet att stödja dessas
verksamhet. De biträdande experterna är helt inordnade i
FN-organens administration, men bidrag till deras löner etc
lämnas av SIDA.

Övrigt ej 1änderförde1at bistånd består av bidrag till RödaKorset (4 mkr), bidrag till svenska enskilda organisationer
(2 mkr), bidrag till internationella organisationer £ör lant -
bruksinsatser och dylikt (2 mkr), undervisningsinsatser
(1 mkr), expqrtrrämjande bistånd (1 mkr), £örva1tningsbi-
stånd (0,5 mkr) samt £111 insatsrörberede1ser och mindreinsatser etc (2 mkr).
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Det ej 1änderförde1ade biståndet bestod 71/72, förutom fyra
större bidrag till FN-organ, och två bidrag till nationella
befrie1seröre1ser och flyktingorganisationer, en kurs och
ett RK-bidrag, av små insatser, dvs insatser under 1 mkr.
Genom att man i framtiden strävar att ge bidrag till större
forskningeprogram, större kurspaket samt ge större bidrag
till internationella organisationer, flykting- och befrielse -
rörelser är andelen insatser under 1 mkr sjunkande. Huvud-
delen kommer dock att vara små.

Som framgått ovan utgörs den övervägande delen av det ej
länderdestinerade biståndet av bidrag till insatser admini -
strerade och förva1tade av andra organisationer. Eandlägg-
ningen av dessa bidrag sker olika beroende på inom vilket
ämnesområde bidraget ges. Ett bidrag till en kurs torde
fordra noggrannare förberedelser än ett bidrag till ett väl-
etablerat och för SIDA välkänt FN-organ.

SIDAS bistånd 1 form av biträdande experter och varubistånd
bör kunna betecknas som resursöverföring. Beträffande det
övriga ej 1änderförde1ade biståndet torde SIDAS funktion
lämpligast karakteriseras som "bidragsadministratör" snarare
än "biståndsproducent" och det ej länderdestinerade bistån -
det har 1 detta avseende större likheter med UDS multilate -
tala bistånd än med SIDAS länderdestinerade bistånd.
5.1.3 Biståndets fördelning på ämnessektorer

Det nedersta av de tre relativdiagrammen på sid 5:3 visar
utvecklingen av biståndets fördelning mellan SIDAS huvud-
sektorer = hälso- och sjukvård med fami1jep1anering (HÄLSO),
landsbygdsutveckling- och 1ivsmede1sförsörjning (LOL): under-
visnin lUND), £örvaltningsbiätånd (FVB), humanitärr bi -
stånd ~EUM), vatten- Gen krartrörsörjning (VQK) samt indu-
siri lIND).
Som framgår av diagrammet har fyra sektorer inte undergått
några större relativa förskjutningar: HÄLSO, LOL, VeK och
FVB. De tre förstnämnda har genom åren var fbr sig svarat
£ör 10- 20 % av nettoutgifterna medan FVBS andel har varit
stabilt 1 - 2 %. Dessa sektorer har alltså i stora drag följt
ökningstakten för de totala nettoutgifterna. Två sektorer
har expanderat kraftigt: HUM och IND - den förra på grund
av krigen och katastroferna i Bangladesh, Indien och Vietnam
m £1 länder och den senare på grund av det ökade behovet/
användandet av krediter £ör import av industrivaror och för
utbyggnad av tele, vägar, småindustri m m samt av stöd till
exportfrämjande insatser. Den sektor som relativt sett gått
tillbaka avsevärt från ca 60 % till 15 % är UND. Även i ab-
soluta tal har ökningstakten varit låg för UND, vilket till
viss del kan förklaras med det inom denna sektor förekommande
stora antalet insatser av lång varaktighet och med jämförel-
sevis små utbetalningar/år. Från en granska ojämn relativ
fördelning mellan sektorerna i mitten på 60-ta1et har således
vuxit fram sex huvudsektorer, över vilka både anslag OGh
nettoutgifter tycks fördela sig relativt jämnt eller mellan
15-20 %/sektor. Av diagrammet framgår också att denna tendens
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i stort sett bedömes hålla i sig fram till 1974/75. Procent-siffrorna fbr 74/75 är givetvis högst osäkra och är beräk-
hade utifrån sektorbyråernas utbetalningsprognoser.

Denna jämna relativa fördelning mellan SIDAS sex huvudsek-turer är ju också ytligt sett ett uttryck £ör en av stats -
makterna £öreskriven koncentration av biståndet till ettbegränsat antal ämnesområden. Men frågan är om inte dels
antalet sektorer snarare är ett resultat av ett från början
beslutat redovisningssätt och dels den jämna re1ativförde1-
ningen är effekten av SIDAS organisatoriska indelning ochplaneringssystem, som främjar en utveckling mot sektorpla -
nering och därigenom kan motverka länderprogrammeringsprin-
cipen. Det är sannolikt så att den existerande mede1sför-
delningen mellan sektorerna endast till en liten del är re -
sultatet av mottagarländernas egna prioriteringar. För att
något närmare belysa dessa två frågeställningar om koncentra -
tionen till och fördelningen mellan huvudsektorerna, måste
både utvecklingen och omfattningen av antalet delsektorer
samt sektorbyråernas planering beskrivas.
Med SIDAS nya planeringssystem i form av landprogrammering
med landanalys, biståndsprogram och insatsplanering har en
tyngdpunktsförskjutning i biståndssynen ägt rum under de
senaste åren. Från en intressekoncentration till sektorerna
har nu huvudmottagarländerna trätt i förgrunden, Frågor om
länderval och biståndets fördelning i länderramar blir allt-
mer framträdande. Som ett exempel på var tyngdpunkten är
belägen kan nämnas att biståndsprogrammen, men inte sektor-
strategierna, fastställs av SIDAS styrelse.

Emellertid är SIDAS sektorbyråer sedan lång tid tillbaka
väl etablerade och om ländertänkandet genomsyrar planeringe -
processen så markeras sektorernas betydelse bl a genom SIDAS
organisatoriska byråindelning. Det är därför naturligt att
sektorbyråerna genom sitt aktiva deltagande vid utarbetandet
av biståndsprogramuen utövar ett stort inflytande på program-
mons innehåll. Det är frågan om man här inte kan spåra för-
klaringen till biståndsprogrammens karaktär av mer registre-
rande än riktlinjebetonade dokument. I de flesta bistånds-
programmens avsnitt om sektorinriktning synes nära nog alla
byråer vilja betona den egna sektorns betydelse för landets
i fråga utvecklingsansträngningar. I avsaknad av klara rikt -
linjer om t ex vilka sektorer som skall prioriteras när alla
är representerade, kommer biståndsprogrammens funktion av
styrinstrument att reduceras. Varje insatsidé inom huvud-
sektorerna har på så vis ett garanterat stöd i biståndspro -
grammet och konsekvensen blir ofta i realiteten en jämn för-
delning av planeringsramarna mellan sektorerna. Typexemplet
är Botswana, som tillhör ett av SIDAS yngre huvudmottagar-
länder och ännu inte mottager några större belopp (16 mkr
1972/73), men där ändå samtliga sektorer är representerade
på en mängd smärre insatser.
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Under 60-ta1et var UND och FP de betyde1sefu11aste sekto-
rerna inom SIDA med särskilda program £ör verksamheten.
Prioriteringarna inom dessa sektorer har givetvis ändrats
i ljuset av vunna erfarenheter. För övrigt betonar och prio-
riterar alla huvudsektorerna andra grenar av verksamheten
än fbr fem år sedan. Det anmärkningsvärda är emellertid den
stora anavällning av antalet delsektorer som skett under
senare år. De sex huvudsektorerna omfattar i själva verket
över 20 delsektorer. I Tanzanias biståndsprogram är hela
14 delsektorer representerade och i insatsförteckningen för
1972/73 upptar Tanzania 43 insatser, varav endast 6 har ut-
betalningar som är större än 5 mkr. Det är svårt att värdera
för- och nackdelar med en så stor sektorspridning, men det
är sällsynt att någorlunda likartade projekt upprepas i olika
länder. En närmare granskning av sektorspridningen är angelä-
gen inte minst därför att den sannolikt mycket starkt medver-
kar till både länderspridning och insatssplittring och där-
med motverkar en angelägen satsning på större insatser och
programbistånd.

Det är således RRVS uppfattning att sektorkoncentrationen
borde kunna vara större, Det är givet att ett ökande sak-
anslag också måste leda till en viss ökning av antalet del -
sektorer, men frågan gäller om ans1agsskningarna verkligen
motiverar denna omfattande sektorsplittring, som bl a kan ta
sig uttryck i en obenägenhet att satsa på stora bistånds-
insatser.
5.1.4 Antalet avtalade och förva1tade insatser
Man kan utan vidare påstå att SIDAS administrativa resurs-
behov är en funktion av i första hand antalet beredda och
förva1tade insatser, eftersom det för varje beslutad insats
åtgår en fast tid för planering och förvaltning. Berednings-
och £brva1tningstiden varierar sedan mellan olika typer av
insatser beroende på insatsens innehåll (personalintensitet,
resursslag, storlek) och form (bindning, finansieringssätt).
För att bedöma SIDAS framtida kapacitetsbehov mot bakgrund
av de stora anslagsökningarna, är det därför av största in -
tresse att studera utvecklingen av hittills genomförda in -
satser med avseende på storlek, insatstyp, administratör m m.

RRV har lagt ned ett omfattande arbete att genom egna utred -
ningar av material från SIDA försöka ta fram en sådan sta-
tistik. Dessutom har flera tjänstemän på SIDA under hösten
1972 varit sysselsatta med liknande undersökningar, initie -
lade av RRV. Resultatet av dessa försök kan dessvärre be-
tecknas som magert. Det finns idag ingen möjlighet att utan
omfattande arbete på SIDA ta fram en elementär statistik ens
över hur många insatser/år som genomförts och ännu mindre om
dessa insatsers avtalade belopp. Det är således inte möjligt
att med någon större säkerhet besvara frågor av typen ande-
len insatser under 1 mkr, fördelningen av insatser på stor -
leksklasser, insatsernas fördelning på länder och sektorer
OSV.
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Även om ingen fullständig förteckning över ingångna avtal
med uppgifter om avtalstidpunkt, avtalat belopp, 1öptid,administratör, handläggande byrå, beredningstid etc existe-tar på SIDA, har en arbetsgrupp (den s k 74-gruppen) på SIDAgjort ett försök att med avseende på ovannämnda karakteris -lika granska samtliga ingångna avtal sedan 1968. Eftersomunderlagsmaterialet av påtalade orsaker är bristfä11igt,måste tolkningar göras med största försiktighet. Här skallendast redovisas utvecklingen av antalet insatser och in-satsernas fördelning på storleksklasser efter avtalat belopp.Nedanstående tabell visar både länderdestinerade och ej län -derdestinerade insatser.
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Insats Antal Beloppstorlek 1968 1969 1970 1971 1972 per klass per klass
mkr

0- 1 mkr 26 39 35 34 29163 (47%) 50 ( 2%)
1 - 5 mkr is 14 21 e 27 ea (25%) 190 ( B%)
5-10 mkr 5 2 5 6 9 27 ( e%) 200 ( s%)

10- 20 mkr 6 5 7 8 7 33 (10%) 430 (18%)
20-30 mkr 1 4 1 4 7 17 ( 5%) 430 (18%)
30- mkr 4 1 4 4 6 19 ( 5%) 1 120 (46%)

SUMMA 60 65 73 64 85 347 (10Q%) 2 420 (10Q%
TOTALT
AVTALAT
BELOPP 400 300

~

380 490 850(mkr)

Tabell 5:5 Antalet insatser, fördelade på storleksklasser.

Av tabellen framgår att det totala antalet avtalade insat -ser/år ökat något under perioden och speciellt då under 1972.Man kan också spåra en tendens till större insatser från år1968 till 1972. Antalet över 5 mkr ökade från 16 till 29 in-satser och över 10 mkr från 11 till 20 insatser. Det äremellertid intressant att notera hur antalet insatser under
5 mkr inte visar någon tendens att avta märkbart samtidigtsom de större insatserna över 10 mkr ökar och helt absorbe-tar ökningen i den totala insatevolymen. Detta visar attSIDA inte har ändrat sin inriktning vad gäller produktionenav små insatser. Under senare år har några få mycket storainsatser beslutats för att möta kraftiga vclymökningar.Genomenittligen är emellertid över 70 % av antalet insatserunder 5 mkr och 1972 uppgick fortfarande andelen till 65 %.
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I den högra delen av tabellen redovisas summan av alla in -
satser/klass under den undersökta femårsperioden. Vidare har
från grundmaterialet gjorts en ungefärlig beräkning av hur
mycket av det totalt avtalade beloppet (2 420 mkr) under
perioden som faller på de olika storleksklasserna. Från ta-
bellen kan följande generella procentförde1ning göras:

.
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Insats Antalet avtalade Avtalat belopp
storlek insateer/klass per klass

0- 5 mkr 70 % 10 %

5-20 mkr 20 % 25 %

20- mkr 10 % 65 %

Tabell 5:6 Antalet insatser och avtalat belopp fördelade
på storleksklasser

Trots de brister som underlaget till ovanstående sammanställ -
ning är behäftad med, torde man kunna påstå att antalet in -
satser till hela 70 % är under 5 mkr och att dessa insatser
svarar för endast 10 % av det totalt avtalade beloppet.

Det hade varit av utomordentligt stort intresse om en utför-
ligare statistik hade kunnat redovisas och då ända från
1965/66. Inte minst med tanke på att beredningen av nya in -
satser är en central funktion på SIDA, hade en fullständiga-
re förteckning varit angelägen för att närmare kunna belysa
arbetsbelastningen och kapacitetsanspråken. Men om nu sta-
tistiken över avtalade belopp är bristfällig, så är förhål -
landet något bättre vad gäller utbetalda belopp per insats
och budgetår. SIDA har på REVS initiativ tagit fram material,
som belyser utvecklingen av de flesta länderdestinerade in -
satser i grupp I, II och Iii - länder. Det länderdestinerade
biståndets nettoutgifter svarar ju för över bO % av bistån -
det genom SIDA och med hjälp av uppgifter om de utbetalade
beloppens fördelning på länder, insatser och budgetår, kan
man bilda sig en viss uppfattning om det totala antalet
förva1tade insatser per budgetår. Den sammanställning, som
presenteras i tabell 5:7, har sålunda grundats på de ut -
betalade beloppen per insats och land.
dm man antar, att en insatsutbetalning under ett budgetår
också markerar att insatsen är under förvaltning, så kan en
summering av antalet utbetalningar per budgetår också antas
rimligt motsvara omfattningen av alla pågående insatser, som
SIDA direkt eller indirekt administrerat. Det är helt givet
att en sammanställning av den här redovisade typen har vissa
uppenbara brister. Förutom det något godtyckliga men realis-
ilska antagandet att en utbetalning alltid är liktydigt med
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en insats under förvaltning, skall här också betonas attpersonalbiståndsinsatser (kontraktsanställda och £redskå-rister) - oavsett mängden - alltid sammanförs under enrubrik och därför i sammanställningen kommit att ingå som
endast en insats. Också den i grundmaterialet redovisaderubriken "Mindre insatser" har vållat en del problem, men
genom kompletterande uppgifter från SIDA om antalet per år,så bsr alla insatser över 100 tkr nu finnas med i samman-ställningen.

Eär nedan redovisas resultatet per ländergrupp av antaletförva1tade insatser.
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65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73

Botswana 2 5 4 5 6 12
Cuba 2 9 4
Dem Rep Vietnam 1 1 1 1 1 2 4
Etiopien 11 14 9 21 22 23 23
Indien 9 13 9 17 20 16 19
Kenya 5 4 3 10 16 19 31
Pakistan/Bangladesh 9 10 13 13 20 25 16
Tanzania 9 12 11 17 20 26 41
Zambia 2 2 2 4 4 7 14
GRUPP I- LÄNDER 53 63 59 96 121 153 184
GRUPP II- o III -LÄNDER 38 46 39 51 59 54 47
TOTALT = 91 109 98 147 180 207 231

Tabell 5:7 Antalet förvaltade och länderdestinerade
insatser

Med de förbehåll som tidigare angelis, kan man se utveck-
ringen av antalet förva1tade insatser som ett grovt mått
också på SIDAS prestationsutveckling. Av siffermateria1etframgår också tendensen att prestationerna successivt har
kommit att koncentreras allt mer till huvudmottagarländerna.
Sålunda Bkar andelen fdrva1tade insatser i grupp I - länderna
under perioden från 60 % till 80 %. Men fortfarande görs
20 % av insatserna i grupp II - och Iii - länder, räknat så-
väl på de totala insatserna som på biståndsvolymen.
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Men hur fördelar sig nu antalet förva1tade insatser på olika
insatstyper och storleksklasser? Vad beträffar olika insats -
typer så finns möjligheter att från grundmaterialet analyse -
ra denna aspekt grundligare, men det kommer att kräva en stor
arbetsinsats. I nästa delavsnitt kommer dessa frågor att be-
handlaB något utför1igare. Beträffande insatsernas fördel -
ning på insatsstorlekar, tillåter inte materialet något så-
dant, eftersom uppgifter om insatsernas avtalsbelopp saknas.
Men som tidigare konstaterats har de avtalade insatsernas
fördelning på storleksklasser inte undergått några större
förskjutningar, frånsett att antalet mycket stora insatser
har ökat. dm man således antar att den relativa fördelning-
en mellan olika storleksklasser är konstant från år till år,
så kan man också beräkna hur antalet fbrva1tade insatser en-
ligt nedanstående tabell fördelas i olika klasser i absoluta
tal.

Insats - Antagen för -
störlek delnings% xi 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73

0- 1 mkr 45 % 41 49 44 66 81 93 104
1 - 5 mkr 25 % 23 27 25 37 45 52 58
5 -10 mkr 10 % 9 11 10 15 18 21 23

10-20 mkr 10 % 9 1 1 9 15 18 21 25
20-30 mkr 5 % 5 6 5 7 9 10 12
30- mkr 5 % 4 5 5 7 9 10 11

SUMMA 100 % 91 109 98 147 180 207 231

Tabell 5:8 Antalet förva1tade insatser/storleksklass

Som senare skall visas råder ett ganska stabilt förhållande
mellan antalet förva1tade insatser och den ianspråktagna
resursinsatsen uttryckt i manår. Ned andra ord växer antaletförvaltade insatser i direkt proportion till SIDAS administ -
rativa kapacitet. Det betyder, att för att SIDA skall kunna
öka antalet fbrvaltade insatser med en viss procentsats,
måste administrationen ökas i samma proportion. Men de två
senaste tabellerna indikerar också den uppenbara möjligheten
att hålla antalet förva1tade insatser konstant på ca 230 och
genom omförde1ningar mellan länder och storleksklasser t o m
möta en fördubb1ing av anslagsvolymen med bibehållen resurs-
insats. Därmed inte sagt att SIDA av biståndsadministrativa
skäl skall avveckla allt stöd till beloppsmässigt små insat -
ser eller projekt, som ibland kan spela en avgörande roll i
ett större sammanhang.

xi Baserad på tabell 5:5
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Sammanfattningsvis kan således konstateras att SIDAS produk-
tion av insatser vad gäller insatsstorlek inte undergåttnågra större förändringar under den senaste femårsperioden.
Trots de stora eakanslagsökningarna har den relativa fördel-ningen mellan antalet insatser på olika storleksklasser istort sett varit oförändrad. Genomsnittligen är ca 70 % avalla insatser avtalade till belopp under 5 mkr, vilket med-för produktion av en mängd små insatser. Det finns vidareanledning att anta, att det råder ett nära samband mellan
SIDAS administrativa kapacitetsanspråk och mängden insatser
under beredning och förvaltning. Det kan därför ifrågasättas
om en fortsatt relativ fördelning enligt detta mönster bi-ståndstekniskt kan motivera de stora administrativa förstärk -
ningar som måste göras på SIDA såsom en följd av de väntade
framtida sakanslagBökningarna.

5 . 1 . 5 Olika typer av insatser
De vanligaste benämningarna på insatstyper är projektbistånd
och programbistånd. Projektbistånd är den etablerade bi -
ståndsformen allt sedan svenskt biståndsarbetes början. Den
mest markanta förändringen inom denna form av bistånd skeddefr o m 1969. Sedan dess driver inte SIDA längre några egna
projekt i mottagarlandet. Med projektbistånd menas idag att
SIDA åtal sig att med en insats bestående av resurserna per-
sonat, varor eller pengar stödja ett utvecklingsprojekt imottagarlandet. Resurserna destineras till ett visst, av-
gränsar projekt.

Beträffande programbistånd finns idag ingen enhetlig ellerauktoriserad definition och begreppet har stått under livlig
debatt på SIDA. En tolkning av begreppet skulle kunna lyda
enligt följande: "En form av bistånd som utgår utan specifik
ändamåledeetinering som bidrag till en samhällssektor i mot-tagarlandet, där sektorns utvecklingsbehov har närmare spe-
cificerats i en sektoranalys eller motsvarande. Varje sektortänkes enligt sektoranalysen kunna vidareutvecklas genom ettantal utvecklingsprojekt".

En förfrågan till samtliga sektorbyråer visade att det inte
kunde anges några exempel på programbistånd i ovan angiven
mening som var äldre än ett år. Viktiga undantag måste dock
anses vara rent varubistånd och importstöd. För det ej-län-derinriktade biståndet måste också familjeplaneringsbistånd
räknas som programbistånd (sedan 1967). Detta förverkligande
av programbistånd är anmärkningsvärt sent i relation till
statsmakternas uttalanden om behovet härav, första gångeni prop 1268:101. Intervjuer med företrädare för sektorbyrå -
erna runt begreppet programbiständ och exempel härpå harlett till två slutsatser:
1) Programbistånd är en biståndsform som, med den defini -
lion som givits och som svarar mot auktoritativa tolkningar
på SIDA och UD, ännu knappast existerar, trots uttalanden



O

0

0

!

5:20

om inriktning härpå sedan 1968. Orsakerna härtill är inte
till alla delar kända, men ett par kan anges:

- programbistånd förutsätter att mottagarlandet har en ut -
vecklingsplanering och administrativ kapacitet som gatan-
terar en effektiv användning av bistånd. Detta saknas ännu
med få undantag i hela Afrika. Chile, Cuba, Indien och DRV
har däremot en rimlig beredskap i dessa avseenden, men efter -
som länderna är "nya" som huvudmottagare (utom Indien) har
biståndet ännu inte hunnit resultera i programstöd.

prograubistånd förutsätter att en sektoranalys har gjorts
av den samhällssektor i mottagarlandet man vill stödja, ut -
visande på vilka områden och med vilka medel en positiv ut -
veckling bäst kan främjas. En sådan sektoranalys kan göras
på olika håll: SIDA, mottagarlandets regering, något centralt
internationellt organ, t ex Världsbanken. Av skäl som antyd-
des ovan har mottagarlandet sällan möjligheter att själv
genomföra en sektoranalys. Det kan också finnas strategiska
skäl varför vissa mottagarländer inte vill visa eventuella
sektoranalyser, som t ex i Cuba och DRV. SIDA har just bör -
lat göra sektoranalyser lUND, IND) och beredningsläget för
programbistånd är därför dåligt om man ville utgå från SIDAS
egna analyser. Detta är dock inte nödvändigt. Vär1dsbankens
analyser har också använts av SIDA.

2) Innebörden i begreppet programbistånd går vitt isär
mellan sektorerna. Ambitionerna att visa upp exempel på
programbistånd synes ha resulterat i att varje sektor nu
vill göra sitt bästa för att beteckna insatser som pro-
grambistånd. Som exempel på hur de olika sektorerna tolkar
begreppet sammanfattas här nedan deras uttalade uppfattning -
ar:
UND

IND

LANT

BEF

HÄLSO

bl a "sektoranalys" och "delsektorbistånd"
"samarbetet med mottagarländerna är program-
mässigt; projekt av samma karaktär utspridda
över landet; projekt av betydelse för hela
landet"
"projekt av samma karaktär utspridda över landet;
projekt av betydelse för hela landet"
"biståndet integrerat i mottagarländernas
ansträngningar"
"sektorstöd".

Sammanfattningsvis finns således ingen allmänt accepterad
definition av programbistånd, men normalt används uttrycket
i samband med ett allmänt gåvo- eller kreditstöd till större
sektorer av ett lands utvecklingsplan och där givarens pla -
neringsmedverkan samtidigt är liten. SIDA har i mycket ringa
utsträckning hittills använt programbiståndsformen, vilket
är anmärkningsvärt med tanke på att flera huvudmottagarlän -
der både önskar och enligt SIDA har förutsättningar att
mottaga sådant bistånd. Som exempel på programbiståndsinsat -
ser kan emellertid nämnas SIDAS importkrediter till Indien
och det planerade programstödet till Tanzanias skogssektor.
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Den till projekt/programbistånd närmast liggande alternativak1assificeringen av biståndet i olika insatstyper är efter
resursslag (folk, varor, pengar) p g a att de kräver såolika beredningstid. Sålunda är = personalbistånd denadministrativt mest krävande formen för SIDA. Överföring
av kapital kräver en ytterst obetydlig arbetsinsats av SIDA,
medan de kapacitetsanspråk varubistånd ställer beror på arten.Stapelvaror ( apper, preventivmedel, tyger och tidigare
handelsgödsel ~ kräver relativt liten insats till skillnadfrån t ex medicinsk utrustning och undervisningsmateriel.
Inte något av ovanstående alternativ tar emellertid hänsyn
till kvalitetsas ekten i överfört bistånd. Det finns näm-
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ligen inga givna samband mellan beredningstid och bistånds -
kvalitet. Det har emellertid på SIDA nyligen gjorts en an-
sats till insatsk1assificering som avser beakta även kvali -
tetsaspekten cG Edgren PM 1972-08- 11). Det talas där om en
uppdelning av insatserna i A- , B- och C - insatser. Med "A"
avses personalintensivt projektbistånd, med "B" kapitalin -
tensivt projektbistånd och med "C" import - eller budgetstöd.
Uppdelningen har bl a den nackdelen att endast "C" - insatser
kan återfinnas i verkligheten någotsånär renodlade.
Biståndets kvalitetskomponenter ätgivetvis svåra att ur-
skilja, men på SIDA vill man definiera biståndets kvalitet
som de element av förnyelse och kunskapsöverföring, som
kommer mottagaren till del genom biståndssamarbetet. Alla
inslag av teknik - och metodkunnande i biståndet är således
sådana kvalitetskomponenter. dm det emellertid är svårt att
fastställa kvalitetsgraden £ör olika biståndstyper, så anses
vanligen personalintensivt bistånd ha högre kvalitet än obun-
det kapitalbistånd. Det kapitalintensiva biståndet är i sin
tur mer flexibelt än det personalintensiva. Utifrån dessatvå kvalitetsaspekter, kan följande schema göras.

HÖG A-insatser: Personal - LÅG
intensivt projektbistånd
Ex: Förvaltning, undervisn

För- B-insatser: Kapitalinten - Flexi -
nyelse sivt projektbistånd bilitet

Ex: Krediter, varugåvor

LÅG C - insatser: Obundet HÖG
kapita1stöd
Ex: Katastrof, import
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Men det är inte bara.kvalitetsgrader1som varierar mellan detre insatstyperna. Även nandläggningstiden för beredning
och förvaltning antas vara störst för A- insatser och minstför C- insatser. Det finns ingen statistik på SIDA som visartidsåtgången per insats, om man undantar 74-gruppens läges-
rapport, i vilken indikeras att någon variation i berednings -
tiden mellan olika insatstyper sannolikt inte föreligger.
Snarare torde det vara så att det för varje insats, oavsetttyp och storlek, finns en fast beredningstid, som är större
än variationsvidden i tid mellan de olika insatserna. Nu kanemellertid förva1tningstiden variera mellan olika insatserhögst avsevärt, vilket i så fall skulle bekräfta antagandet
om att t ex A-insatser kräver mer tid än andra typer. Klart
är emellertid att varje diskussion om SIDAS berednings- och£örva1tningskapacitet, bör ha som utgångspunkt antalet för -
valtade insatser. SIDAS kapacitetsbehov i manår synes näm-ligen ganska exakt kunna beräknas till 1,5 gånger antaletinsatser som man önskar förvalta med oförändrad bistånds -
inriktning vad gäller insatsernas relativa fördelning påtyper, storlekar, länder m m.

Det kan också vara av intresse att något belysa hur dessa
A-, B- och C-insatser fördelar sig på olika insatsstorlekar
och sektorbyråer. Från 74-gruppens grundmaterial om avtalade
insatser under åren 1968-1972 har följande två tabeller sam-
manetällts. Det bör påpekas att här bara medtagits länder-
destinerade insatser över 1 mkr.

Tabell 5:9 Insatsfsrdelning på storlek och byrå

Av tabellerna framgår - dock mindre tydligt än om hela male-
rialet hade bearbetats att A-insatser är till största de-
len mycket små insatser och C -insatser stora. Vidare svarar
UND för de avgjort flesta A-insatserna medan LÄND dominerar
och nästa uteslutande genomför C - insatser.
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Från SIDAS 1nsatsförteckning 72-05- 19 har för varje insats
hämtats uppgifter om insatstyp och budgeterat belopp 72/73.Nedanstående tabell omfattar alla länderdestinerade insat -
ser och uppgifterna är avrundade och ungefärliga:

0

0

0
HE?'

0

Budgeterat AntalInsatstyp belopp insatser

A 100 mkr (16 %) 120 (60 %)
B 250 mkr (42 %) 60 (30 %)

2 0 mkr 42 Q 20 £10 €€2

600 mkr 200

Tabell 5:10 Förhållandet antal insatser/belopp per
insatstyp

För att möjliggöra en statistisk bearbetning av kommandebistånd genom SIDA, och som ett utgångsläge för prestations -
redovisning, skulle RRV vilja föreslå att SIDA kodifieradebiståndsinsatserna t ex mottagarland, sektor, avtalsstorlek,resursslag, delegering, planeringsmedverkan och ett antal
kvalitativa faktorer som t ex förnye1segrad och flexibili -
let. Även om koden skulle bli relativt omfattande, skulle
en datorisering av redovisningen även i prestationsavseende
möjliggöra en kunskap om SIDAS produktion som hittills inte
varit möjlig att £å fram varken inom SIDA eller av RRV.

Man har vidare på SIDA sedan flera år betonat den kvalita -
riva effekt som ligger i kunska söverförin en under insats -
planeringen och com personalbistånd under genomförandefasen.
Mot den bakgrunden finner RRV det förvånande att SIDA ännu
efter 8 år inte genomfört någon utvärdering som beaktar kva-
litetsutbytet av olika typer av bistånd.
Någon god lösning till hur kvalitetsaspekterna bör beaktas
finns ännu inte. RRV anser emellertid, att det är väsent -
ligt för en seriös bedömning av biståndets utvecklings-
effekter att ansträngningar vidtas i denna riktning som
komplement till de kvantitativa ambitionerna.
5.2 Kommentarer och slutsatser
I närmast tidigare avsnitt har ett försök gjorts att med
hjälp av de uppgifter som f n står att få på SIDA belysa
de allmänna tendenserna i SIDAS hittillsvarande bistånds -
produktion. Redogörelsen har begränsats till i första hand
frågor om hur biståndsanslaget har använts och förde1ats.
Avsikten har varit att belysa det arbete som presteras vid
biståndsm ndi helen SIDA och frågor om t ex biståndets
effekter i mottagarländerna har således lämnats utanför.
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Sammanfattningen av de konstateranden som gjorts i avsnit -
tet, skall nedan presenteras i punktform. De slutsatser somdärvid dras, kan i några fall förefalla svagt underbyggda,vilket förklaras av att konkretare uppgifter om väsentligaförhållanden på SIDA saknas i stor utsträckning.
1. Det ligger i SIDAS uppgift att samarbeta och stödja in -
ternationella och andra organisationer genom utkontrakte -
rad verksamhet. Det finns inga riktlinjer för hur stor andelutkontrakteringen skall uppta relativt den rent SIDA-admi -
nistrerade biståndsverksamheten, men siffermaterial visaratt den delegerade verksamheten under senare år överstigit
den SiDA-administrerade. Av det länderdestinerade biståndetuppgår den delegerade verksamheten till 45 procent. Emeller-tid har SIDA i första hand utnyttjat utkontrakteringen somett sätt att lösa det egna kapacitetsproblemet med att be-reda och förvalta allt fler insatser i takt med sakanslags -ökningarna. Omfattningen av den delegerade verksamheten kannågot tillspetsat sägas ha framtvingats av en på SIDA upp-levd kapacitetsbrist. Därigenom har säkerligen fler insat -ser kunnat genomföras, men samtidigt har administrations -kostnaden för biståndet genom SIDA snarare blivit större.Detta sammanhänger med dels att den delegerade verksamheteni många fall är dyrbarare än den rent SiDA- administrerade,dels att SIDAS hittills tillämpade låga delegeringsgrad
samarbetet med t ex FN-organen gett upphov till onödigtmerarbete för SIDA. Mycket talar således för att det inteinnebär någon administrationskostnadsbesparing att utkontrak -lera delar av biståndsgivningen, utan endast en kapacitete -besparing för SIDA som betalas över sakanslaget i ställetför över myndighetsanslaget.

Slutsats: Motiven, omfattningen och formerna för utnyttJan -
det av utkontraktering bör överses. En sådan översyn bör istörre utsträckning än vad som hittills tycks vara falletgrundas på strategiska överväganden om lämpligaste distri -
butionskanal för biståndet genom SIDA.

2. Av det länderdestinerade biståndet genom SIDA har over
80 procent koncentrerats till ett tiotal s k huvudmottagar-
länder. Utanför denna länderkrets harSIDA genom åren sam-
arbetat med totalt över 40 länder och varje är har utbetal -ningar gjorts till 20-25 länder utanför huvudmottagarkretsen.
De flesta av dessa icke - huvudmottagare har mottagit förhål -landevis små belopp eller totalt knappt 20 procent av detländerdestinerade biståndet. Att engagera bistånd i ett landär normalt alltid förenat med en viss res administratione -
kostnad oavsett storleken på det utbetalade bistdndet till
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landet. Ur biståndsteknisk synvinkel bör det också vara
ofördelaktigt att sprida små, tillfälliga insatser till
många länder. En eftersträvansvärd hög biståndskvalitet för -
utsätter bl a en ingående kunskap om mottagarländernas
förhållanden. Denna kan nås endast för ett begränsat antal
länder med SIDAS nuvarande kapacitet. Vidare är huvudmot-
tagarländernas behov och möjligheter att tillgodogöra sig
bistånd många gånger större än SIDAS biståndstillgångar.
Slutsats: SIDAS stora länderspridning utanför huvudmottagar -
kretsen synes inte helt.svara mot statsmakternas önskemål omkoncentration av biståndsinsatserna och kan heller inte mo-
tiveras ur administrativ eller biståndsteknisk synvinkel.

3. Det ej länderdestinerade biståndet är, med undantag av
expertrekryteringen till FN-organen, exempel på delegerad
verksamhet och ur den synvinkeln Jämförbart med länderdes-
tinerade samfinansieringar och multibiinsatser. Detta bi -
stånd utgår i form av bidrag till de internationella olga-
nens olika program avseende bl a kursverksamhet, forskning
och information. Det är här sällan fråga om någon direkt
biståndsgivning där SIDA medverkar med sin speciella sak-
kompetens. SIDAS roll är närmast att genom bidrag finansie -
ra delar av programmen och i kraft härav utöva ett medinfly -
tande på den mottagande organisationens policy. I detta av-
seende överensstämmer det ej länderdestinerade biståndet i
princip med det multilaterala biståndet till de internatio -
nella organisationerna, som UD administrerar. Skillnaden ärfrämst att bidragens ändamålsdestinering i SIDAS fall är merdetaljerad. Båda stödformerna torde emellertid ge Sverige
möjligheter att påverka organisationernas policy.
SIDA har tidigare tillgripit olika former av delegering(multibibistånd och samfinansieringar) för att möta belast -
ningen på den egna administrativa kapaciteten. Det bör där-
för framhållas att det eJ länderdestinerade biståndet här-
vidlag erbjuder samma möjligheter till kapacitetslättnader.
Här liksom beträffande de andra formerna av delegerat bi -
stånd föreligger det en risk att SIDA enbart av kapacitete -
skäl avsätter delar av den framtida stora anslagsökningen
som bidrag till internationella program och behandlar dessabidrag som ett slags restpost vid fördelningen av bistånds-
medlen.

Slutsats: Det torde vara en fördel om en klar boskillnad
kan göras mellan å ena sidan länderdestinerat bistånd och
å andra sidan bidrag till internationella organisationer.
SIDAS bidragsverksamhet via det ej länderdestinerade bistån -
det hör närmare samman med det multilaterala. Både UDS och
SIDAS bidragsverksamhet rör svenskt stöd till de interna -
tionella organisationerna Och i samband därmed frågor om
svenskt policyinflytande på dessa organisationer. För att
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på bästa sätt utnyttja möjligheterna till ett sådant svenskt
inflytande genom en enhetlig policy, torde det vara en för -
del att inte splittra beslutsfattandet. En enhetlig prövning
av samtliga Sveriges bidrag till internationella organisa-
tioner torde också bättre garanteras om bidragsverksamheten
omhänderhas av en och samma institution. Därmed bör också
den eventuella risk som finns att i trängde kapacitetslägen
behandla det ej länderdestinerade biståndet som en restpost
bli mindre. dm UD eller SIDA lämpligen bör administrera den-
na bidragsverksamhet, är en fråga som det ankommer på Kungl
Maj:t att ta ställning till. REV har i detta sammanhang en-
dast velat fästa uppmärksamheten på behovet av samordning.

4. Från en tidigare relativt ojämn fördelning av biståndet
på ämnessektorer, har under de senaste åren utkristallise -
rats sex jämnbördiga huvudsektorer, som var och en tar i an-
språk 15-20 procent av biståndet för insatsproduktion. Det
kan ifrågasättas om fördelningen verkligen är ett uttryck
för huvudprincipen om att det är mottagarländerna som skall
styra biståndsinriktningen. Förhållandena är kanske i själ -
va verket i stället ett resultat av sektorernas önskemål
och styrning. Vidare finns det uppenbara tendenser till en
ökning av antalet delsektorer inom varje huvudsektor. To-
talt arbetar SIDA f n med över 20 delsektorer.
Slutsats: Det faktiskt förekommande stora antalet delsekto -
rer är knappast att betrakta som ett uttryck för en sektor -
koncentration. SIDA förefaller att inom varje huvudsektor
tillföras ständigt nya ämnesområden, inom vilka man saknar
tidigare erfarenhet. I och med att sakanslaget ökar, är
denna utvecklingstendens till viss del ofrånkomlig. Den sto -
ra sektorsplittringen för emellertid å andra sidan med sig
negativa konsekvenser på insatsvalet såsom t ex produktion
av en oproportionerligt stor del småinsatser, vilket i sin
tur motverkar en konsekvent övergång till programbistånd.
dm ständigt nya insatstyper skall beredas inom ämnesområden

idär SIDAS egen sakkunskap är låg, så är risken stor för att
SIDAS verksamhet utvecklas mot ett alltför omfattande, tung -
rott och kostnadskrävande konsultberoende. SIDA ger intryck
av att ha ägnat alltför liten uppmärksamhet åt att utveckla
en kompetensprofil för varje ämnessektor utifrån övervägan -
den om vilka delsektorer, som SIDA har speciella förutsätt -
ningar att erbjuda bistånd och som samtidigt efterfrågas av
mottagarländerna. Så t ex skulle tyngdpunkten i sektorstra -
reglerna kunna förskJutas mot ett mer SiDA- specifikt sorti-
mentsutbud, som begränsade splittringen.

5. Det finns f n ingen tillförlitlig statistik över antalet
avtalade eller förvaltade insatser par budgetår pä SIDA. Den
statistik som under 1973 tagits fram genom SIDÅS och/eller
REVS försorg, torde dock göra det möjligt att ur detta male -
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rial dra fram vissa allmänna tendenser. Vad gäller avta1adeinsatser per år ger materialet vid handen en produktion av
ca 70 insatser/år under de senaste fem åren med en succes-
siv ökning för varje år. Storleksfördelningen av dessa in -
satser har inte genomgått några större förändringar frånsett
en viss ökning de senaste åren av mycket stora insatser. Be-
träffande antalet förvaltade insatser direkt till mottagar -
länder kan sägas att de från SIDAS tillkomst 1965/66 framtill 1971/72 ökat från ca 90 till 230. Av de insatser SIDAproducerar och förvaltar faller 70 procent på insatser under
5 mkr, vilka tillsammans svarar för endast jO procent avbiståndsvolymen. Merparten av de länderdestinerade insat -
serna har gjorts i huvudmottagarländerna, men fortfarandegörs 20 procent av insatserna i länder utanför denna krets.
Slutsats: SIDAS uppgift är att producera och förvalta bi -
ståndsinsatser och det sätt på vilket man gör detta är avavgörande betydelse för SIDAS behov av administrativ kana-citet. Insatsproduktionen liksom insatsförvaltningen harhittills präglats av en successiv ökning av antalet insat -
ser och eftersom varje insats kräver berednings - och för -
valtningstid, ökar kapacitetsanspråken när antalet insatserväxer. En ökande biståndsvolym kräver givetvis att nya in -
satser avtalas, men det säger också sig självt att om 70procent av dessa skall vara i storleksordningen under 5 mkr,
måste många insatser och många manår till för att svälja
volymökningen.

6. Lika väl som det saknas statistik över antalet insatser,saknas idag ett klassifikationssystem för olika typer av in -
satser på SIDA. Under det senaste året har inom SIDA arbe-
lars fram ett system för gruppering av biståndet i A- , B-
och C- insatser med utgångspunkt från insatsernas kvalitets -
grad. Man menar tydligen att ju högre personalintensitet,desto högre kvalitet i biständet och följaktligen anses A-insatser ha normalt högre kvalitet än B- och C - insatser.
Denna typindelning av insatserna har också använts i 74-grup -
pens strategiska överväganden om biståndsinriktning och ka-
pacitetsanspråk. Försöket med en sådan typindeling av insat -
serna är lovvärt. Även om indelningskriterierna inte är sär -
skilt klara, är det av stor vikt att klassificeringsförsök
av detta slag görs och vidareutvecklas. Nu finns inga upp-
gifter om total handläggartid (beredning och förvaltning)
per olika insatstyper att tillgå, vilket försvårar diskus-
sioner om utnyttjandetav - siDAs kapacitet på olika insatsty -
per. De uppskattningar som gjorts antyder dock att A-insatserär mer arbetskrävande än både B- och framför allt C - insatser.Insatsförteckningen för 1972/73 upptar ca 200 länderdesti -
nerade insatser, av vilka 60 procent faller på A-insatser,
30 procent på B- och 10 procent på C- insatser.
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6 Biståndets administrativa resurser
SIDA mottager vid sidan av sakanslaget ett myndighetsanslag
£ör beredning och förvaltning av biståndsinsatser. Myndig-
hetsanslaget är således till för att täcka de administra -
tionskostnader som åtgår för att SIDA skall kunna planera
och överföra resurser till mottagarländerna och till de in -
ternationella programmen. Nu är emellertid SIDAS administra-
tionskostnader betydligt större än vad myndighetsanslagets
storlek utvisar. Den del av de totala administrationskost -
naderna, som inte täcks av myndighetsanslaget, belastar då
i stället sakanslaget i olika former. Som exempel kan nämnas
den del av SIDAS administration, som biståndskontorens verk-
samhet utgör.

Med SIDAS totala administrationekostnader menas här de kost -
nader som åtgår 1 berednings- och förvaltningsarbetet och
son inte direkt ingår som resursinsats i mottagarens projekt
eller program. Hela eller delar av denna administratione -
kostnad kommer givetvis mottagaren indirekt till del som bi -
stånd 1 form av planeringsmedverkan m m, "en eftersom varje
specifik utformning av biståndsgivningen inverkar på admini-
strationskostnadernas struktur och storlek, så är det inte
ointressant att veta vad den totala administrationen kostar
1 SIDAS biståndssamarbete. Fbr att meningsfullt kunna dis -
kutera olika alternativa utformningar av biståndsgivningen,
är det väsentligt att ha kunskap om de totala administra -
tionskostnadernas storlek och utveckling. I de totala admini-
strationskoBtnaderna ingår utöver myndighetsanslaget t ex
kostnaderna fbr biståndskontoren, förstudier och planeringe-
medverkan genom upphandling av konsulter samt FN-organens
administration av SiDA-£inansierade multibiinsatser. En del
gränsdragningeproblem kan givetvis uppstå huruvida t ex vissa
konsultinsatser skall räknas som bistånd eller administ -
ration i ovan angiven mening, "en det under senare år allt
vanligare bruket av sådana tjänster gör trots gränsdragnings-
problemen sådana beräkningar ytterligt angelägna.

Beräkningar av SIDAS totala administrationskostnader för-
svaras emellertid av att SIDAS nuvarande kostnadsredovisning
inte ger några uppgifter om de administrationskostnader, som
täcks av sakanslaget. SIDA tillämpar den modifierade S- planen
i system S och det är närmast redovisningen på kostnadsslag
och kostnadsbärare, som skulle behöva förbättras £Sr att ge
denna mycket önskvärda information. De beräkningsförsök,
som RRV gbr i det följande, bör ses mot denna bakgrund.

Man kan uttrycka SIDAS resursinsats antingen i monetära
(mkr) eller fysiska (manår) termer. Den förra uppgiften är
förhållandevis lätt tillgänglig, eftersom SIDA tilldelas
ett anslag och redovisar utgifter för löner, omkostnader,
information, rekrytering och utbildning, men har den svag-
helen att inkludera 1önestegringar, vilket gbr en beräkning
i mkr/är mindre lämpad som mått på den verkliga resursinsat-
sen. En beräkning 1 fysiska termer försvaras å andra sidan



0

0

0

6:2

av att endast uppgifter om fasta tjänster finns att omedel-bart tillgå och detta antal tjänster är mindre än det verk-liga antalet manår. För att ange den verkliga resursinsat-
sen i mkr/år är det nödvändigt att neutralisera effekten avlänestegringarna med hjälp av ett lbne- eller priaindex,vilket skulle ha varit en fördel med tanke på att en deltjänster köps Bver bl a det särskilda anslaget för rekryte-
ring och utbildning. Detta beräkningssätt har emellertid
bedämte som onbdigt komplicerat och i stället har som ut -
tryck för den verkliga resureinsatsen använts antalet manår.
Denna beräkning har tillgått så att till den fast anställdapersonalen per varje budgetår har lagts summan av den extra-
och deltidsarbetande pereonalens insats. Bristen med dettauttryck är emellertid att det inte omfattar bruket av utom-stéendeetjänster, som har blivit allt vanligare på senare år.
En annan komplikation som ti11stöter vid beräkningen av
SIDAS resursinsats och den totala administrationskoetnaden äratt vissa uppoffringar, som snarare är att betrakta som ad-ministration än som direkt bistånd dels inte redovisas alls
men ingår i sakanBlaget (t ex FN-organens adminietrationsav-
drag), dels visserligen redovisas men över sakanslaget (t exbiståndskontoren). Yad gäller den delegerade verksamheten ärvissa uppgifter om administrationsavdragets storlek kända
och i de fall så inte är fallet, kan man göra relativt rea-
listiska antaganden.

6 Q 1 Adminiatrationskoetnad i förhållande till biståndet
Det närmast tillhandB liggande sättet att betrakta administ -
rationen är att sätta det i relation till sakanslaget. Nedanredovisas detta förhållande för åren 65/66 - 71/72.

Ansla första
55/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75

SIDA-löner 6.2 6.9 8.0 11.4 12.7 15.7 17.9 19.3 31.0

SIDA-omkostn;~
6.2 1.4 1.4 1.8 3.6 4.4 4.5 6.2 8.8

~

SIDA-rekryt 1.9 2.1 3.0 3.5 4.9 5.9 12.0 10.a 15.0
Biståndskontör 0.5 1.1 1.6 3.2 5.0 6.4 8.3 11.0 13.0 15.0
SIDAS sdm kusin 6.7 10.6 12.0 16.0 23.5 28.4 34.7 47.1 51.9 61.0
SIDAS bistånd 87.9 127.3 146.9 260.9 302.2 394.0 467.9 964.0 947.0 1283.0(exkl bist kontor
Adm.kostn i % 7.6% 8.5% 8.2% 6.1% 7.8% 7.2% 7.41 8.3%

Tab 6:1 SIDAS administrationskostmader (nettoutgifter mkr)
Källa: SIDAS VB 70/71 och 71/72, petita 19?3/74,
SIDAS Eksek
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Utgifterna för biståndskontoren har i tabellen Överförtstill myndigheten SIDA. Utgifterna för informationsverksam-
helen har inte medtagits, men däremot ingår 1önerna förinformationsbyrån under rubriken SIDA- löner. Av tabellenframgår att administrationskostnadsprocenten fram till
1968/69 uppgick till ca 8 %. Under bå 1968/69 noteras en
nedgång och det inträffar samma år som en märkbar för -
skjutning äger rum från SiDA-administrerat till delegerat
bistånd (se tidigare avsnitt). Därefter stabiliseras pro-
centsatsen igen på drygt 7 %. Med detta beräkningssätt
kan man således dra slutsatsen att SIDAS administratione -
kostnad under perioden 1965/66 - 1971/72 f1uktuerat mellan
7 - 8 % med en svag tendens till uppgång mot slutet avperioden, vilket också betyder att SiDA-administrationen
faktiskt utvecklats i samma takt som biståndsvolymen genom
SIDA. Detta konstaterande sammanhänger främst med att bi -
ståndskontorens snabba expansion här har redovisats somadministration och inte som direkt bistånd.
Av tabellen framgår också vilka ans1ag/förs1ag som gäller
rör 1972/73 - 1974/75. Det är här intressant att notera den
nedgång i administrationekostnadsprocenten, som för nämndabudgetår måste bli följden av det kraftigt ökande bistånds-
anslaget. Eftersom möjligheterna för SIDA att bereda nyainsatser är en direkt funktion av kapaciteten uttryckt i
manår eller antalet tjänster, så måste följaktligen ocksåbiståndsbeloppen per insats komma att genomsnittligen ökahögst väsentligt.

Emellertid motsvarar SIDAS resursinsats inte hela den ad-
ministrationskostnad som åtgår fbr beredning och förvalt -
ning av biståndet. För det första har alltid och under se-
nare år i ökad utsträckning en del av sakanslaget utnytt-
jats för projektförberede1ser och kontroll genom anlitande
av utomstående konsulter. Det är förenat med stora svå-
righeter att för tidigare år beräkna omfattningen av den-
na kostnad, som rimligen med det här tillämpade betraktel-
sesättet borde föras som administration. dm uppgifterna
från SIDA om ett under senare år ökat utnyttjande av kon-
sulter vid en noggrannare granskning skulle visa sig rik -
liga, borde detta innebära att också administrationskost -
naden ökat till uppskattningsvis ca 10 ~ under de senas -
te åren. För det andra är det, som tidigare påpekats,
förenat med kostnader att delegera ut delar av SIDAS bi -
stånd till internationella och andra organisationer. I
vissa fall (FA0, UNESCO, ITU) finns avtalade administra -
tionskostnadsbid:ag, som utgår med viss procentsats på det
bistånd, som slussas via organisationen i fråga. I andra
fall, com t ex £br större delen av det ej länderdestine -
lade biståndet, föreligger uppgifter från SIDA vad som
kan betraktas som det normala bidraget för administra -
lion och för de stora kreditgivarna IBHD och IdA uppges
inget administrationskostnadsbidrag utgå.
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Administrationsbidragen utgår normalt med en viss procent-
sats och därför måste en sårredovisning av den delegerade
verksamheten göras. Nedanstående tabell visar hur mycket
av biståndet genom SIDA, com har elussats via andra admi-
niatratörer.
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65/66I66/61 6?/68 68/69 69/10 ?0/?1 ?1/72 72/73
A - gåvor gm FA0,

UNESCO, ITC m fl 1.7 1.6 1.8 7.0 18.9 23.7 87.1
B - krediter gm

IBRD, IDA 1.2 0.8 12.3 61.6 47.5 59.4 23.5
C - gåvor till in -

ternationella
program xi 18.2 6.2 17.0 25.9 29.9 40.4 56.9

D - gåvor gm andra
örg lEK, Ed m £1) 5.6 17.0 11.3 33.1 49.4 be.e 62.1

SIDA-DELEGERAT BI-
STÅND 26.7 25.6 42.4 150.61145.71192.3n229.6

xi exkl biträdande experter och kursverksamhet
Tab 6:2 Delegerat bistånd gene" SIDA (nettoutgifter, mkr)

Källa = SIDAS VE 1970/71 och 1971/72, petita 72/?3

För det länderdestinerade åvobiståndet A genom PN- organen
FA0, IL0, UNESCO, ITC m f1 ut ages n got olika procentsatser.
FA0 varierar procentsatsen efter biståndsformen, men belas-
tar biståndet Hed i genomsnitt 14 ~ och strävar att höja ut -
taget till 16 % medan ITC tidigare dragit 10 ~, men under
1972 höjde satsen till 13 %. För sameinansieringarna B ge-
hom IBRD och IDA utgår enligt uppgift från SIDA inget ad-
ministrationskostnadsbidrag, men det är inte orimligt med
tanke på det förhållande som gäller för gåvobiståndet A att
anta en administrationskostnad på 10 3. Det ej länderdesti -
nerade biståndet C till internationella organisationer be-lastar det stöd som utgår med normalt 14 ~ avdrag. För gåvo-
biståndet D genom Röda Korset, enskilda organisationer m £1
föreligger ytterst knapphändiga uppgifter såsom att RK tar
3 ~ av biståndet som ett fast bidrag för att upprätthålla
katastrofberedskapen. Ej heller för D är det orimligt att
anta en genomsnittlig procentsats om 5 Å.

Ned dessa uppgifter och antaganden kan administrationskost -
naden £ör den delegerade verksamheten beräknas. De åsattaprocentsatserna är tilltagna i underkant och den sammanlag-
da administrationskostnaden är med all sannolikhet under-
skattad.
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65/66 66/67 67/65 68/69 69/70 70/71 71/72 72/75

A - bistånd 13% 0.1 0.2 0.2 0.9 2.5 3.1 11.3
B - bistånd 10 % 0.1 0.1 1.2 6.2 4.8 5.9 2.4
C - bistånd 14 % 2.5 0.9 2.4 4.0 4.2 5.7 8.0
D - bistånd 5 % 0.3 0.8 0.6 1.7 2.5 3.4 3.1

ÅDM KDSTN DEL BIST 1.1 2.0 4.4 12.8 14.0 18.1 24.8

SIDÅS ADM KOSTN (tab 6:1) 17.1 10.6 12.0 16.0 25.5 28.4 34.7 47.1

BIST TOTALA ADH KDSTN 18.2 12.6 16.4 28.8 37.5 46.5 59.5

SIDAS BISTÅND (exkl BK)
168.e 127.3 146.9 260.9 302.2 394.0 467.9 564.0

TOTALA ADM KOSTN i % 10.8% *9.9%11.2%i11.0% 12.4% 11.e% 12.1%

Tab 6:3 Biståndets totala administrationskostnad (utgifter,
mkr)

Tabellen visar att den totala adminietrationskostnaden upp-
g&tt till mellan 10 % och 13 % och i likhet med vad som var
fallet när prooentsatsen beräknades på enbart SIDAS egen
administration finns det en tendens till ökning mot slutet
av perioden. Det är naturligtvis omöjligt att ta ställning
till om den angivna prooentsatsen är hög eller låg, ett bra

~

eller dåligt tecken etc. De jämförelser med andra interna -
tionella biståndsorgan som går att göra, tyder dock på att
procenteatsen får anses förhållandevis låg. Av tabellerna
6:1 och 6:3 framgår också helt tydligt att en ökad delege-
rad verksamhet från 1968/69 har medfört en svag minskning i
SIDAS administrationBkostnadeprocent, men en sannolik ökning
av den totala procentsatsen. Betraktat ur detta erspektiv
är det ingalunda någon kapacitetsvins a delegera ut 1..
et egivningén. e vi are diagram p sid

6.2 Administrativ resureinsats
Man kan också uttrycka SIDAS resursuppoffringar för admi-
nistration av biståndet i fysiska termer. Från SIDAS perso-
nalbyrå har följande uppgifter erhållite.
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65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73

Information 11 12 13 11 14 18 20
N

Utbildning 7 9 9 15 16 17 15
Rekrytering 15 15 18 18 24 21 25 305
Övriga enheter 114 129 146 168 186 209 222
Biståndskontor 1 2 5 8 22 35 45 64
SIDAS adm resurser (manäå 148 167 191 220 262 300 327 369
SIDAS adm kostn (mkr) 6.7 10.6 12.0 16.0 23.5 28.4 34.7 47.1
Manår/mkr 22 16 16 14 11 11 9 8

Tab 6:4 SIDAE administrativa resursinsats (manår)
Källa: SIDAS personalbyrå

För att beräkna den totala administrativa resursinsatsen imanår kan man anta att relationen manår/mkr är densamma förden delegerade verksamheten.

65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73
SIDAS aam resurser (manår) 148 167 191 220 262 300 327 369
Adm resurser deleg (manår) 22 32 69 178 153 199 223
TOT,ADM RESURS1NSATS(manår 170 199 250 398 415 499 550

Tab 6:5 Total administrativ resursinsats (manår)
Av den totala resursinsatsen åtgår en icke oväsentlig delför att administrera SIDAS utkontrakterade bistånd. Mankan med fog påstå att om SIDA självt hade administreratalla insatser för ren bilateral och länderdestinerad verk -
samhet, hade resursinsatsen på m ndi helen SIDA förmodligen
redan 1971/72 varit uppe i över 500 manår.

6.2.1 Relationen prestationer/administrativ resursineats
Det kan till sist vara intressant att något belysa hur rela -
tronen mellan SIDAS prestationsutfall och resursinsats harutvecklats. Nu finns inget entydigt prestationsmått atttillgå £ör SIDAS verksamhet, men som en grov approximation
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av utfbrt arbete, utan hänsyn till kvalitetsaspekten, kananvändas tidigare redovisade serie över antalet £örvaltadeinsateer/år. Detta nått omfattar pågående insatser plusnettotillekottet av nya insatser under varje år och skallhär i tabellform relateras till både SIDAS egen och dentotala resursinsatsen.
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65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71/72
Besursinsats SIDA (manår) 14e 167 191 220 262 300 327

Index 100 113 129 149 177 203 221

Resursinsats totalt (manår) 170 199 250 598 415 499 550
Index 100 117 147 234 244 294 524

Prestation (antal insatser) 91 109 98 147 150 207 231
Index 100 120 108 162 195 227 254

Manår/insats - SIDA 1,6 1,5 1.9 1,5 1,5 1,4 1,4
Manår/insats - totalt 1,9 1.8 2.6 2.7 2,3 2,4 2.4

Tab 6:6 Relationen manår/förvaltad insats
För att kunna vardera uttrycket manår/insats, måste man gåvidare i analysen och skaffa information om den Önskade ellernormala förvaltningstiden för olika typer av insatser. Ensådan bedömning är dessutom endast möjlig för vissa mycketlikartade biståndstyper som importkrediter, varubistånd ochkanske personalbistånd. I dag finns inga som helst uppgifter
ou tidsåtgången per olika insatstyper tillgängliga på SIDA,vilket får betraktas som en stor brist med tanke på de stra -tegiska beslut som måste fattas inför enprocentmålet.

Det man ändock skulle kunna uttala sig om beträffande rela -tionen manår/insats är att den sjunkit med några tiondelar£ör myndigheten SIDA, men snarast som en konsekvens av atten del administration lastats Över på andra organisationer.En stbrre andel SiDA- administrerat bistånd hade utan tvekanresulterat i en nedgång i antalet £örvaltade insatser. dmdetta skall tolkas som en höjd eller sänkt kvalitetsnivå ibiståndsgivningen, kan £ n endast SIDA möjligen bedöma.
Av materialet torde dock ha £ramgått, att de framtida an-slagsökningarna fordrar ett helt nytt strategiskt tänkandefrån SIDA.
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6.3 Kommentarer och slutsatser
SIDAS administrationskostnader (inkl biståndskontoren) har
varierat över åren mellan 7-8 ~ av det årligen utbetalade bi -
ståndsbeloppet. dm man i administrationskostnaden också in -
räknar kostnader för projektförberedelser och kontroll, som
nu betalas över sakanslaget, kan man på goda grunder påståatt SIDAS administrationskostnad vuxit i minst samma takt somsakanslagets utveckling. Diagrammet på sid 6:9 visar att detotala administrationskostnaderna ökat i takt med eller t o mnågot snabbare än biståndsvolymen ( = totala biståndsutgifter).
Det är inte orimligt att förvänta sig en motsatt utveckling,
dvs en successiv minskning av administrationskostnadsprocenten
Nu är den administrativa kapacitetsutvecklingen inte i första
hand beroende av tillväxttakten i biståndsvolymen. Det avgö-
rande för kapacitetsanspråken är hur SIDA väljer att utnyttjabiståndsanslaget. Kapacitetsbristen torde i stor utsträckning
ha förorsakats av att man fortsatt att arbeta med en mängdsmåinsatser samtidigt som biståndsvolynen ökat och därmed ock-
så kraven på att i takt med denna ökning skapa nya insatser.Ser man till antalet förvaltade insatser över åren som ett ut -
tryck för vad SIDA presterat, så har den administrativa re-
sursinsatsen uttryckt i manår ökat i minst samma takt.
Det finns heller inga uppgifter från SIDA som tyder på att småinsatser generellt skulle medföra något slags högre bistånds-
kvalitet. Trots att statsmakterna varit relativt förståendetill SIDAS behov av kapacitetseörstärkningar, har SIDA iträngda kapacitetslägen tvingats delegera ut en stor del avli -
ståndsgivningen till internationella och andra organisationer.
En högre delegeringsgrad i multibibiståndet via olika PN-organ
kan emellertid säkert ur många synvinklar vara eetersträvans-
värd. Men det är då också angeläget att formerna för denna de-regering utvecklas så att man inte bara staplar 3IDAS och FN-organets administrationskostnader ovanpå varandra. Kvaliteteni detta samarbete bör i vissa avseenden kunna höjas och ad-ministrationskostnaderna därmed begränsas.

Slutsats: Genom SIDÅS val att genomgående producera i huvud-
sak förhållandevis små insatser, har den ökande biståndsvoly -
men för att helt kunna absorberas resulterat i en ständig ök-ning av antalet insatser, vilket i sin tur lett till krav på
en kapacitetsutbyggnad i samma takt. Det är svårt att inse att
SIDAS krav på en hög biståndskvalitet nödvändigtvis måste med-föra en insatsproduktion, som till 2/3 består av insatser un-der 5 mkr. SIDAS nuvarande kapacitet sätter vissa gränser förhur många insatser som per år kan beredas och förvaltas, menutgör knappast samma begränsning när det gäller biståndsvo-
lymens storlek. dm den nuvarande kapaciteten medger en produk -
tion av säg 100 insatser/år, kan denna kapacitet användas föri ytterlighetsfallet att antingen bereda en biståndsvolym om
100 x 1 mkr = 100 mkr eller 100 x 50 mkr = 5 000 mkr. Dettaenkla exempel har förtjänsten att visa hur en ändrad bistånds-
inriktning är tillräcklig för att möta relativt stora ökning-
ar av sakanslaget.

Det är således sammanfattningsvis REVS uppfattning att SIDA
genom en kombination av olika åtgärder för att ändra bistånds-
inriktningen väsentligt kan förbättra kapacitetsutnyttjandet.
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7 Biståndsplanering
Biståndsmyndigheten har inte dokumenterat någon systematisk
mäldiskussion eller strategisk diskussion med utgångspunkt
från BPM eller en erfarenhetsbaserad och framåtblickande
probleminventering. Däremot har man i skilda sammanhang -
petita, remissvar, svar på revisionsrapporter, organisa -
tionsutredningar tagit upp olika delfrågor.

Här liksom i andra sammanhang gäller att på detta sätt
kringgångna strategiska problem ändå löses de facto genom
mängden enskilda delbeslut t ex de enskilda insatsbe -
sluten och inte minst genom p1aneringssystemets faktiska
utformning. Under senare år har ett omfattande arbete ut -
förts i syfte att förbättra systemet för planering och upp -
följning av biståndet. Parallellt härmed har också organisa-
toriska förändringar vidtagits uppbyggnaden av bistånds -
kontor, frälsarkransförslaget. Det är givet att den nya
programmeringstekniken också är ett slags implicit mältolk -
ning. Den säger något om vad SIDA menar vara centrala prob -
lem och hur de bäst skall lösas.
Det är närmast ur detta mera principiella perspektiv som pla -
neringssystemet granskas här. En självklar avgränsning är
då att myndighetens planering avseende de egna resurserna
(dvs anslagen C 3 och C 4) ej tas med.

Planeringssystemet är tämligen nytt och ännu inte färdigut -
vecklat. Flera av de viktigaste dokumenten har sålunda ny-
ligen tagits i bruk. I vissa fall föreligger knappt mer än
principbeslut om att de skall tas i bruk och hur de skall
se ut. Detta gäller i synnerhet beträffande de dokument som
skall användas vid uppföljning av planernas verkställande
och som underlag för en nästkommande planeringsomgång.

7 . 1 Översiktlig beskrivning av p1aneringssystemet

Planeringssystemet är tämligen komplicerat att beskriva.
Antalet dokument är stort, planhorisonten varierar, plane -
ringen kompliceras av biståndets karaktär av samarbete mel -
lan två (avtalsslutande) länder, planeringen avser beslut
på olika detalJeringsnivåer etc. Det behövs följaktligen
någon form av systematik i beskrivningen.

För det första bör man skilja mellan biståndsplanering på
tre olika nivåer enligt följande

Totalnivän; här bestäms biståndets storlek totalt och per
land. Beslutet fattas av riksdagen, varefter Kungl MaJ:t
meddelar SIDA beslutet i regleringsbrevet för kommande budget -
år och i planeringsbrevet för de två därpå följande budget -
åren.
- Land/sektornivån; här bestäms biståndets huvudsakliga in -
riktning för varje land/sektor. På denna nivå finns exempel -
vis dels allmänna indikativa plandokument som biståndsprogram
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ier, dels mera detaljerade och direkt resurs -
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förde1ande dokument son samarbetsavtalensÅsamarbetsprogrammens
årsavtal.

Insatsnivån; här identifieras, planeras och avtalas de en-
skilda insatserna. Insatsplaneringen är antingen Översiktlig
och spänner Över insatsens hela livslängd (t ex insats -pm
och handlingsprogram) eller också detaljerad och ettårig
(insatsbudget).
På varje nivå skall uppföljning ske genom särskilda dokument.
Många plandokument motsvaras således av ett uppföljningsdo -
kument som utgör underlag för revideringar vid nästkommande
planeringstillfälle.

Nedanstående schema visar sambandet mellan plan - och utfalls -
dokumenten.

Nivå Plandokument Utealldokument

Planeringsbrev (UDS
ländervisa finansi -
ella ramar för år

TDTALNIVÄN 2 öeh 5)
Regleringsbrev varta1suppfö1jningar
för år 1)
Insatsförteckning
(SIDA, omfattar
år 1-4)
Petita Verksamhetsberättelse
Landanalys (omfat-
tar 3- 5 år)

1) Landrapport
Biståndsprogram
( )

LAND/SEKTOR-NIVÅN Samarbetsavtal
(består av):

Planeringspro - ivartalsuppföljn:ar
tokoll (5 år)

- Ärsavtal (1 år)
Insatsförteckning
Sektorstrategi öektorrapport
(mer än 1 år)

Idé/insatspm, in -

~

INSATSNIVÅN satsavtal, hand- Spec värderingar
lingsprogram (gäl-

~
lut- pM (Förvalt-ler insatsens hela ningspM)livslängd)

Insatsbudget (1 år) Kvartalsrapport

1) Innehåller sektoranalyser
Fig 7:1 Översikt bver plan - och utfallsdokument
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Parter
Biståndsplaneringen är i det bilaterala fallet ett samspelmellan tre rarter: SIDA, UD och mottagarlandet. Inom SIDA kanman i sin tur tala om åtminstone två uppdelningar som är avbetydelse i planeringssammanhang, nämligen SIDA- S SIDA-F ochsektorbyråer - länderbyråer.

0

!

0

5

Planeringsdokumenten används antingen internt inom SIDA ellerockså i samspelet med UD eller mottagarlandet. Plandokumen-ten grupperas nedan efter sina användningsområden därvidlag.

NIVÅ UD (styrning) SIDA (förhandling)
NOTTAGARLANDontroll avtal

Tetita~ Planeringsbrev
TOTAL ~ Reg-leringebrev

( VE Insatsför -
4X teckning

I

'
Landanalys[ 'Underlag £Sr ' Tutveck1ings- l

l"'{planerings- o Bistånds- T - plan
LAN?D/

I

[ regler.brev { program
SEKTOR J I

i - - 1

Sektorstra-

I
regi 1 = 4/

Samarb.avtal
L - - - Insatsför - - Plan.prot

teckning - Arsavtal - + ' -
<I/

IdéPH Insatsavtal iQ£?rEåaQ-
V km ' -'I * -

.
I ,

-
Öl

INSATS Kungaskrivelse IngatsPM Eandlings-
program 1

Insatshudjé~

Insatsbudget
get

Fig 7:2 Samspelet mellan parterna i biståndsplaneringen.
Streckade linjer anger samband, som ligger utanfördet egentliga systemet

Bietåndeplaneringen skall, som all planering, vara styrande£ör den kommande verksamheten. Den styrning som utövas är avtvå slag, styrning via resurssidan varigenom resurserna binds
till vissa användningsområden och styrning genom verbal mål -
låt.eller raman ivelse.
De här aktuella plandokumenten styr nästan genomgående endastpå endera sättet. Man kan således tala om ett system av plan -dokument som styr via resurssidan och ett som styr via måleller allmänna ramangivelser vad gäller biståndets inriktning
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NIVÅ PLANDOKUMENT

Petita
Planeringsbrev
Regleringsbrev

TOTAL Insatsfbrteckning

Landanalys
Biståndsprogram

LAND/SEKTOR Sektorstrategi
Insatsförteckning
Samarbetsavtal

Idé-PN
Insats- PM

I NSATS Insatsavtal
Handlingsprogram
Insatsbudget

Fig 7:3 Typer av styrning genom olika plandokument

7 . 2 Beskrivning av de enskilda planeringsdokumenten
I det följande görs en beskrivning av och sambandet mellan
de olika dokumenten. SIDAS petita och verksamhetsberättelseär i detta sammanhang inte att betrakta som styrande förbiståndsgivningen och behandlas därför inte här.
7 . 2 . 1 Totalnivån
Genom re lerin sbrevet tilldelas SIDA resurser för nästkom-
mande budgetår och genom lanerin sbrevet anges preliminärt
den biståndsvolym som SIDA kan planera efter för de två där-på följande åren. I bada fallen anges beloppen som länder -
visa ramar; systemet med länderramar infördes 71/72, tidi -
gate var regleringsbrevet i princip uppdelat efter finansie -
ringsvillkor och sektorer. UDS underlag för reglerings - ochplaneringsbreven är SIDAS insatseörteckning.
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Vad gäller planering eller styrning på resurssidan är in -
satsförteckningen SIDAS centrala instrument. Sambandet mel -
lan dokumenten för resursplanering är, naturligt nog, mer
direkt än vad som är fallet med dokumenten på målsidan. In -
satsförteckningen kan ses som den sammanbindande länken mel -
lan insatsbudgetar å ena sidan och petita - regleringsbrev
planeringsbrev å den andra.
Insatsförteckningen upprättas den 1.4 varje år som budget-
förslag och revideras därefter vid tre kvartalsu föl'nin ar(1.7, 1.10 och 1.1). Den avser hela anslaget C 2 Bilateraltutvecklingssamarbete) och är uppställd som regleringsbrevet.
Dvs biståndet specificeras på elva mottagarländer samt dess-
utom på posterna "övriga länder", "biständskontor", "projekt -
förberedelser" samt "övrigt" ( = ej länderdestinerat bistånd).
Tidsperspektivet insatsförteckningen är fyrårigt; således
ett år mer än i planeringsbrevet. Det fjärde året läggs till
av SIDA. Förteckningen upptar dels insatser under genomfö -
rande, dels insatser under någon form av beredning; i båda
fallen periodiseras insatsernas förväntade kostnader. Att
även insatser under beredning tas med innebär inte någon
bindande utfästelse av SIDA.

Ineatsförteckningarna informerar om fyraårsperiodens förvän -
lade anslagsbelastning i relation till gällande planerings -
ramar. Vidare informeras om produktionsläget och den förvän -
tade åtgången per resursslag.
Arbetet med insatsförteckningen berör som mest samtliga
enheter inom SIDA. Den samlande bedömningen av insatsför -
teckningen görs inom budgetberedningen (se sid 2:8).
7 . 2 . 2 Land/sektornivån
Hittills har sju landanalyser gjorts. Deras funktion är att
ge en allmän bakgrund till biståndsprogrammen och att under-
lätta beredningen av enskilda insatser. Landanalyserna är
således inte plan - eller programdokument i strikt mening.
Informationen avser landets politiska, ekonomiska och socia -
la struktur samt det s k biståndsläget.
Landanalysernas formella status är något motsägelsefylld.
A ena sidan skall enligt gällande anvisningar (APU 1975-12 - 20)
BK och/eller länderbyrån utarbeta förslag till landanalys
som därefter diskuteras i direktionen och fastställs av bc
för länderbyrån. För att inte ge 1andana1yserna en alltför
officiell karaktär har man å andra sidan valt att publicera
dem under respektive författares namn, men med verkets emblem.
Därmed har man velat markera att SIDA inte nödvändigtvis de -
lar författarens alla synpunkter. Motiveringen är att eljest
skulle författarens och verksledningens behandling av mate -
rialet försvåras.
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Sektorstrategierna skall, liksom landanalyserna, inte varaplan - eller programdokument i strikt mening. De utarbetas
av SIDAS sektorbyråer och biståndskontor samt skall ge all -
män bakgrundainformation om internationella strategier, den
svenska biståndsmålsättningen och det hittillsvarande bi -
ståndet inom sektorn. Tillsammans med respektive mottagarlands
egen sektorplan skall sektorstrategierna utgöra underlag förbiståndsprogrammens sektoranalxser. Hittills har endast tresektorstrategier publicerats och avser lantbruk, undervis -
ning och industri. Dispositionen varierar något, men grovtsett så är innehållet ensartat.
Strategierna innehåller följande huvudavsnitt

0

0

0

!

LANTBRUK UNDERVISNING INDUSTRI

1. Sammanfattning 1. Bakgrund 1. Sammanfattning
2. Mål 2. Sammanfattning 2. Mål för industri -

- FNS bistånd av sektorstra - biståndet
Sveriges bi - tegin - FNS biståndstånd Sveriges bistånd

3. Översikt av 3. Utbildningssi - 3. Översikt av svens -
svenska insatser tuationen i u- ka insatser inom
inom sektorn länderna sektorn.

4. Problem och er- 4. De internatio - 4. Problem och erfa -
farenheter (i nella organen renheter (i u-u-länderna) och undervis - länderna)

ningssektorn

5. Översikt av 5. Allmänna princi 5. Översikt av svens -
svenska bi - per och huvud- ka biståndsre -
ståndsresurser mål för av SIDA surser

stödd undervis -
ningsverksamhet

6. Forskning och 6. Utvecklingssam- 6. Forskning och
försöksverksam- arbetet inom un försöksverksamhethet dervisningssek -

}torn svenska
biståndsresur-
ser

Fig 7:4 Sektorstrategiernae innehållsstruktur
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Sektoratrategierna är emellertid inte helt utan programme-ilska inslag. Det formuleras vissa allmänna principer om vad
man t ex vill beframJa med bietåndet inom sektorn och hurbietåndet därför bör riktas in.
Den diskussion av erfarenheter, problem etc som förs i an-slutning härtill tar till allra största delen inte fasta påsådant aom är specifikt för uet SIDA ;- egenskapen av inomsektorn verksam bietåndsgivare. Så t ex redovisas inte SIDASegna kompetens- och kapacitetsproblem inom sektorn. Man nö-Jet sig med att analysera sektorn inom u-länder i störstaallmänhet. Det framgår inte om och i vilken mån analysen ut-trycker uppfattningar com är speciella för SIDA och somskulle kunna avvika från den officiella uppfattningen i nå-got mottagarland. Endast om det senare är fallet, är en avövikelse mellan bisténdets faktiska utformning och inriktningoch ett mottagarlands egna prioriteringar tänkbar och då kanockså strategin ha någon egentligt styrande inverkan på bi -eténdsgivningen utöver den com utgår från mottagarländernasegen planering.
Avsnittet om svenska biståndsresureer rör de interna förut -sättningarna för svenskt bistånd inom sektorn och är detenda som är SiDA-epecifikt i den ovan nämnda meningen. Inteoväntat framstår personalbiståndet - närmare bestämt rekry-teringen - som mest problematiskt. Tydligen är det antingensvart att rekrytera i önskad omfattning, eller också finnsdet luckor i de preeumtiva biståndearbetarnas fack- ochsprakkunskaper. I två fall (industri och lantbruk) har mannärmare undersökt rekryteringamöjligheterna. Intet fallinnehåller strategin någon försök att utifrån rekryterings-laget beetamma<km verksamhetevsl: personalinteneivtproJekt -bistånd av traditionellt slag som respektive sektor rimligenkan förväntas klara av.

Som namnet anger skall bistånds ro rammen (BP) vara striktprogrammatiska och ange viljeinriktning, utformning, storleketc på utvecklingssamarbetet med landet i fråga. Tidsperspek-livet skall vara tre till fem år.
Det formella ansvaret för framtagandet ligger på BK och län -derbyrån. Sektorbyråerna svarar för de sektoranalyser somskall ingå. BP diskuteras i direktionen och fastställs avstyrelsen. Avsikten är att programmen skall revideras årli -gen inom ramen £ör en årlig planeringscykel för varje mot-tagarland.

BP får ses i relation till de s k planeringsresorna och deaviserade samarbetsavtalen/samarbetsprogrammen. De BP somhittills kommit fram har ofta varit resultatet av planerings -resor. Därigenom har programmen kommit att återspegla över-enskommelser mellan parterna. I stora drag avses programmen
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komma till på följande sätt: Underlag samlas in kontinuerligt
av SIDA- S och SIDA-F. En planeringsresa,som beslutas av län-
derbyrån, företas när BP skall revideras. Efter diskussioner
med mottagarlandets myndigheter uppnås enighet om biståndets
inriktning och ett avtal och/eller protokoll undertecknas
härom. BP utarbetas slutligen på grundval härav.
BP skall vara styrande för valet av nya insatser. Styrningen
gäller i första hand på några års sikt eftersom ramen för de
närmast följande åren normalt redan bör vara fylld. Vidarear styrningen främst av negativ art, dvs insatser inom vissa
sektorer eller delsektorer utesluts genom att inte vara ex-
plicit rekommenderade. Därutöver förefaller styrningen inte
vara särskilt långtgående.

Hittills har två omgångar BP publicerats. Den första hösten
1971 och den andra ett år senare. Följande mottagarländer
har täckta: Bangladesh, Botswana, Chile, Cuba, DRV, EAC,Indien, Kenya, Tanzania, Tunisien, Zambia.

Nedanstående schematiska sammanställning av rubrikinnehållet
i 1972 års EP ger en ungefärlig bild av programmens uppbygg-
nad = listningen anger endast om rubriken finns med.

0

0
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Rubriker Bot Cub Eli Ind Ken Tan Ton Zam Total(8)
Ka - 1. Det svenska biståndet- historik o fin. ramar 8

Ka - 2. Utvecklingspolitik X 1

Ka . Biståndets inriktn.R ~ X X X 8

Kap é. Sektorer X X X 8
1. Landsbygdsutv. X X X X 5
2. Jordbruk X X 6
5. Skogsbruk X
4. Industri (+ turism) X X 5
5. Samfärdsel (+ komm.) X 2
6. Tele

JC

7. Vatten (+ avlopp) IC JC IC 4
6. Kraft (€1) X X 3
9. Byggnadsverks. X 2

10. Exportfrämj. åtg.
11. Sjuk- o. hälsovård X X X X 7
12 0 Fp X X X
13. Undervisning X X X X

14. Forskning X X

15. Offentlig forvaltning X l x X
1

X 5
16. Stadssanering X

i

Kap 5. Resurstyper och
[

1finansieringsvillkor
I

X. x
[

x x
[

X 8

Resurstrper
5. Varor + X X 2

6. Personal ! X X X X

7. Kapital
!

X JC X

8. Metoder X

Kan 6. Planering + adm. i X x X X X X

Kap 1. Samarb. med andra
biståndsorgen

I
X X X X X X

Tab 7:5 Biståndsprogrammens rubrikinnehåll
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Den åsyftade styrningen av den framtida insatsproduktionen
kommer främst till uttryck i avsnitten fyra och fem. Avsnitt
fyra behandlar planeringsläget och resursbehovet inom de sek-
turer som utpekats som lämpliga för svenskt bistånd. För
varje sektor utpekas lämpliga delsektorer eller projekt can-
ges i regel först då de redan är under beredning). Avsnitt
fem behandlar vilka resurstyper och finansieringvillkor som
bör komma ifråga.

1971 års biståndsprogram karaktäriserades på följande sätt
av myndigheten själv

N vissa delar av programmen (ger) ett intryck av
att vara en förtecknin över ågående berednin ar
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SamarbetbavtalEBamarbetsprogram är ännu inte rutin. I prop
1972:1 sades att biståndet till de s k programländerna fram-
gent skulle ges inom ramen för samarbetsprogram, om vilkas
innehåll Sverige och mottagarlandet kommit överens. Vidare
förutskickades att biståndsprogrammen skulle revideras årli -
gen. Fördelarna, och syftet, med den nya ordningen sades
vara etandardisering och förenkling av resursöverföringen(t ex avtalsutformning och utbetalning) samt ett minskat be-
hov av detaljerad kontroll och uppfölJning från svensk sida.
Senare har Kungl Maj:t beslutat att samarbetsprogram skulle
förhandlas fram med samtliga programländer och att UD skulle
svara härför.

Ett samarbetsavtal/program består alltså av två delar, års -
avtal och planeringsprotokoll. I årsavtalet bestäms detal -
Jerat och bindande hur landramen skall användas under näst -
kommande år. Bl a fördelas ramen på insatser, resursslag och
finansieringsvillkor. I planeringsprotokollen, som ej är ett
formellt bindande avtal, anges de svenska planeringsramarna
för år 2 och 3. Vidare redovisas parternas diskussioner och
gemensamma intentioner beträffande biståndets allmänna in -
riktning under motsvarande tidsperiod.

Samarbetsavtal har under 1972/73 slutits med Bangladesh,
Botswana, Cuba, Demokratiska Republiken Vietnam, Indien,
Kenya, Tanzania och Tunisien. I förhandlingarna har från
svensk sida deltagit företrädare både för UD och SIDA.

Man tänker sig att de årliga överläggningar vid vilka års -
avtal och planeringsprotokoll sluts kommer att omfatta föl -
jande punkter:

1) en genomgång av det löpande samarbetet under det senaste
året inklusive utbetalningsuppföljning för att bestämma
eventuella reservationer att läggas på ramen för nästa år,
2) en genomgång och eventuell ändring av gällande insatsavtal,
3) eventuella förhandlingar om insatsavtal,
4) en förhandling om årsavtal,
5) en diskussion om den preliminära fördelningen av ramen
för år 2 och 3 samt eventuella riktlinjer för planeringen och
en allmän genomgång av planeringsläget med tonvikt på nya
insatser under de kommande åren.
Ser man till dokumentens strikt programmatiska funktioner
förefaller det som om biståndsprogrammen och de nya sam-
arbetsavtalen/-programmen kommer att tappa över varandra.
BPS mera programmatiska avsnitt (4. och 5.) kan ju rimligen
inte gå mycket längre än samarbetsavtalen. För båda dokumen-
ten gäller ju att de skall följa ur mottagarlandets egna pla -
ner; tidsperspektivet är i stora drag också gemensamt. En
kvarstående skillnad är att BP innehåller fylligare allmän
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bakgrundsinformation om det svenska biståndet, utvecklinge-läget och aektorerna.
Vidare förtjänar det att påpekas, att samarbetsavtalen och
den nya ordning aom förutskickades i prop 1972:1 troligen
kommer att medföra vissa förändringar vad gäller planering -
en och planeringsdokumenten på insatanivån. Ett nytt utbe-
talningsförfarande com bygger på kvartalsvisa utbetalningar
i förskott och där varje utbetalnings storlek bestäms av mot-tagarlandet, medför bl a att insatsavtalen fortsättningsvis
inte behöver periodisera de avtalade totalbeloppen. Resurser
som inte överförs under året läggs till den ram com fördelasnästa år och binds inte nödvändigtvis till samma ändamål(eller resursslag). En annan förändring i linje härmed äratt antalet projekt med årliga arbeteprogram numera ärganska få.
På u följnin esidan föreligger ännu enbart principbeslut
om de dokument som motsvarar biståndsprogram och sektor -
strategi.

Landrapport finns f n för Indien, Kenya, Zambia, Tanzania
Ben Etippien. Landrapporter kommer troligen bli rutin förhuvudmottagarländerna. Syftet med LR sågs vara att "årli -
gen ge en samlad bild av utvecklingen i mottagarlandet med
avseende på plangenomförande, vilket skall innefatta en in -
gående Jämförelse mellan planer och faktiska resultat försektorer, program och projekt som erhållit svenskt stöd".
BK skall vara anavarigt för landrapporten.

Sektorrapporter lanseradesj.ett PM 1971-04- 22 "Resultat -
värdering = förslag till program", vilken ingick i SIDASsvar på RRVe revieionsrapport 1971-03- 31 "Granskning av
SIDAS planeringe - och uppfölJningsverkeamhet". Förslaget har
senare principbeelutats av SIDA, men i SIDAE "Anvisningar
för planering och uppfölJning", 1972-12- 27 finns sektorrap-port eller motsvarande dokument ej upptaget. Det är sålundainte troligt att SIDA avser producera sektorrapporter eller
motsvarande.

Både för landrapporter och eventuella sektorrapporter gälleratt det är svårt att se hur de skulle kunna innehålla sär-skilt mycket i form av information att nyttiggöras inför enny planeringeomgång. Skälet härför är att varken bistånds-
program eller sektorstrategier innehåller mycket som medgersärskilt intressanta jämförelser mellan plan och utfall. Bi-
ståndsprogrammen t ex innehåller dels rent deskriptiva av-snitt om landet, det pågående bietåndet och det aktuellaplaneringsläget, dels redovisas allmänna principer eller
ramar för det svenska biståndet till landet. Motsvarandelåter sig sägas om sektorstrategierna.
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Det som i nuvarande läge låter sig följas upp är om de finan-
stella planeringaramarna har iakttagits, om tyngdpunkten har
legat på avsedda sektorer och delsektorer, om reeurstyper
och finansieringsvillkor avvikit från det avsedda etc. En
sådan typ av uppföljning kan självklart inte anses ha central
betydelse för t ex nästkommande periode beslut om biståndets
lämpligaste utformning. En uppfölJning av vad som längre
fram (avsnitt 7.3.2) kallas SIDAS "linje" skulle ge mer
därvidlag.

Metodiken med kvartalsra orter började användas budgetåret
70/71 och får ees i samband med den okade delegeringen till
BX. Kvartalsrapporterna är både kopplade till de enskilda
ineatsbudgetarna och till ineateförteckningen, varigenom så-
ledes samtliga tre planeringsnivåer berörs.

BK ansvarar for kvartalarapporterna, som.dele bygger på mot-
tagarlandets i insatsavtalen epecificerade uppföljningsdo-
kument, dels på BKS egna observationer.
Rapporternas tre viktigaste funktioner anges vara:

rapportering on den gångna periodens verksamhet
revidering och uppdatering av årsprogram och löpande
prognos för de följande tre åren
ge en totalbild av planeringsläget.

De två första funktionerna avser insatsnivån och den sista
avser land/sektor- och totalnivåerna.
Det bör tilläggas att rapporteringen även skall omfatta in-
satser under beredning.

7 . 2 . 3 Insatsnivån
Av dokumenten på denna nivå är, på plansidan, idé- och
ineatB- PM, insatsbudget och även Övriga dokument väl kända
vid detta laget. Bl a beskrivs de i RRVS planerings- och upp-
fbljningsproJekt. Sedan dess har ett relativt rikligt erfa-
renhetsmaterial om beredningsmetodiken hunnit samlas, och
man avser nu att gora en utvärdering. Vad gäller insatsbud-
geteringen är blanketterna delvis annorlunda, men själva
systemet är i stort detsamma.

Nedanstående schema ur SIDAS "Anvisningar för planering och
uppfblJning" visar sambandet mellan budgetformulär och upp-
fölJningsformulär; de senare används vid de kvartalsrappor-
ter varom talades i det fbregående avsnittet.
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Fig 7:6 Samband mellan budget - och uppföljningsformulär
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På nästa figur visas uppföljningsbiten isolerat och anger
sambandet mellan typen av information och blankett.

Samtal Pro ,j en 1<; t =.~Utredningaroch besök rapporter

BUDGET.FORM 22, Quarterl~ Report
Rapport över den gångna periodens
verksamhet. Jämförelse mellan pia -
nerade resultat enligt befintliga
plandokument och uppnådde resultat.

!

0
BUDGET FORM 31, Commente and Diffe -
rencee

Kommentarer till övriga blanketter
och koncentrat av informationfrån övriga källor. Presentation
av underlag för revidering och ny
prognos med kommentarer. Rapport omberedningsgångens förlopp för insat -
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Fig 7:7 Budgetblanketternas informationsinnehåll
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För uppföljningssidan i Övrigt gäller att slut - pM, som skall
summera erfarenheterna vad gäller produktionsmålen vid insatsensslut, ännu inte införts i planerings - och uppföljningssystemet.
S k s eciella värderin r har förekommit långa - mnn aa Kp nöt
inte för alla insatser.
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7. 3 Kommentarer och slutsatser
De kommentarer och slutsatser som genomgången av planeringe -
systemet föranleder, redovisas i det följande i två steg. Först
kommenteras några enskilda plandokument eller beslut som ärkopplade till dem. Därefter följer mera Övergripande kommentarer
om planeringssystemet som helhet.

7.3.1 Enskilda dokument och beslut
Tgtalnivån
UD svarar här för de viktigaste dokumenten och besluten och
SIDAS uppgift är huvudsakligen att leverera beslutsunderlag
- petita, regleringsbrevs - och planeringsbrevsunderlag.
Här tas endast upp en fråga i anslutning till ett av nivånsviktigaste beslut - fastställande av länderramarna - och 3IDASbeslutsunderlag för detta.
Fördelningen mellan mottagarländerna bestäms genom
en bedömning dels av varje lands allmänna utvecklingspoli -
tik, dels av erfarenheterna av tidigare histåndsgivning.
Mot bakgrund av anslagsstegringarna enligt enprocentplanen
och SIDAS därmed sammanhängande kapacitetsproblem, har ak-tualiserats frågan om mottagarländernas förmåga att absor-
bela bistånd och i synnerhet bistånd med låg personalin -tensitet som t ex rent varubistånd eller importkrediter. Isynnerhet de afrikanska mottagarländerna har menats ha li -
ten absorbtionsförmåga.
Under förutsättning att det sistnämnda är riktigt, och atturvalet av s k programländer inte kan antas undergå någrastörre förändringar på låt säga tre till fem års sikt, och
om SIDA kan antas få kapacitetsproblem i synnerhet vad gäl-ler personalintensivt bistånd, så förefaller mottagar1ån -
dernas absorbtionsförmåga vara en faktor av utomordentligtstor betydelse vid framtida länderramsbeslut. Påståendetförstärks av det faktum att en annan principiell möjlighetatt lösa kapacitetsproblemet, utkontraktering genom multi -
bibistånd, rimligen måste reduceras genom den nya multibi -
policyn. Några egentliga analyser av hur stor de olika mot-

~

tagarländernas absorbtionsförmåga är har veterligt integjorts av SIDA vare sig i landanalyser, biståndsprogram el -
ler några andra reguljära planeringsdokument. Detta förefal -
ler märkligt mot bakgrund av att myndigheten i sin argumen-tering ofta återkommer till mottagarländernas absorbtions-
förmåga och då tillmäter den stor vikt.
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Inom ramen för den s k 74-gruppens arbete har frågan berörts.
Dels finns vissa allmänna resonemang i lägesrapporten Janua-
ri 1973, dels ägnas en särskild bilaga 1973-01 - 15 åt analys
av elva programländera mottagningskapacitet. I lägesrappor-
ten återfinns bl a följande tankar.
dm u-ländernas behov av bistånd heter det "att volymen många
gånger övertraffar vad som kan ställas till förfogande". Vi-
dare att behovets storlek och karaktär varierar med skilt -
nader i inkomstnivå och produktionsinriktning. De fattigaste
länderna "har i regel förhållandevis mindre behov av finan-
stella resurser från och kommersiellt samarbete med i-län -
derna". De "behöver både tekniskt kunnande och kapital, men
deras kapacitet att utnyttja kapitalet är beroende av
produktionsapparatens storlek och av antalet personer med
tekniskt och administrativt kunnande och med erfarenhet av
företagande, administration etc". De mera utvecklade u-län -
derna, som främst finns i Latinamerika samt Sydost - och Syd-
asien, behöver i första hand kommersiella expansionsmöjlig -
heter i i-länderna och allmänt valutastöd och i mindre min
"teknikinteneivt utvecklingssamarbete". Man menar att det
sålunda finns "ett efterfrågemöneter, till vilket bistånds -
myndigheterna måste anpassa sig". Några ytterligare
slutsatser dras emellertid inte.

Vad beträffar den egentliga analysen av programländernas
motta nKska aoitet finner man att landanalyserna saknar
enhetlig upplåggning och därmed en klar definition av vad
"nnttagningskapacitet" är eller vad den betingas av. Man kan
annars tycka att detta är ett minimikrav. I en del fall
görs inte ens försök att bedöma landets mottagningskapaci-
let utan snarare den övre beloppsgränsen för Sveriges vii a
att ge bistånd till landet, vilket Ju inte är samma sak.

Man kunde t ex gjort en klar skillnad mellan mottégar1andets
behov av bistånd, mort arlandets motta
bistånd valens av ättnin emöjli heter

ska acitet samt

Eur -
Mottagare

enligt följande fi-

Givare

Policyrestrik-
.tioner och givar-
kapacitet

Mottag- Avsättnings-
ningskapaoitet .möjligheter

Fig 5:8 Sambandet mellan behov, mottagningskapacitet
och avsättningsmöjligheter
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Utan att narmare gå in p& definitionaproblem får man anta
att behovet vanligen är avsevärt större än mottagningekapa-
oiteten till följd av att kapaciteten inom näringsliv, för -
valtning, infrastruktur etc på kort sikt är given. Beträf-
fande bestämningen av mottagningskapaoiteten bör två saker
kommas ihåg. För det första att ett av biståndets syften
Just är att kompensera sådana faktorer aom betingar en låg
mottagningskapacitet. Pör det andra bör mottagningskapaci-
teten definieras självständigt i förhållande till hur giva-
rens policyrestriktioner definieras; om inte blir begreppet
meningslöst eftersom mottagningskapaciteten då definitions-måssigt och automatiskt överensstämmer med det bistånd gr-
valen bestämmer eig för att ge. Enligt figurens terminologi
år avsåttnin smöjligheterna lika med den bietåndsvolym gr-
valen anser sig kunna ge sedan han tagit hänsyn till behov,mottagningakapacitet och egna policy- och kapaciteterestrik-
tioner.
Viktigast av de olika indikatorer eller stödpunkter för be-
dömning av mottagningskapaciteten com förekommer i 74-grup-
pens låédanalyser är följande:

ai Landets valutalåge; betalningsbalans, exportunderskott,akuldtjanstlage etc
bi Underskott i utvecklingsbudgeten;

- hur stor andel måste finansieras med utländska medel
och hur stor del därav kommer man säkert att få?
- antal identifierade men eJ finansierade projekt, hurstort belopp?

ei Ökning/minskning framöver av bistånd från andra källor.
di Kapacitetebrister inom förvaltningen;

- fundamentala politiska/institutionella brister
- ren brist på teknisk och administrativ kapacitet/kompe-
tens

ei Landets ovilja mot att en givare blir alltför dominerande.
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Ett första steg i en analys som syftar till att ringa inden totala mottagningsförmågan måste rimligen vara attbestämma vilken volym rent valuta - eller budgetstöd landetkan nyttiggöra på ett meningsfullt sätt. I några fall -Bangladesh, Cuba, Chile, Indien - har sådana resonemangförts varvid man konstaterat att beloppen kan vara betyd-ligt större än vad som nu är fallet - kanske rent av stör -re än hela det svenska bilaterala biståndet. Beträffandede Östafrikanska programländerna, vilka brukar sägas harelativt liten nytta av rent valuta - eller budgetstöd, re-dovisas inget siffermaterial och görs inga motsvarandebedömningar, vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till ävendessa länders svaga valutaläge. Också de Östafrikanska län -derna har behov av budget- och valutastöd, vilket rimligenför SIDA bör innebära beräkningar av i vilken utsträckningdessa länder kan nyttiggöra sådant bistånd.
Det andra steget i en analys av mottagningskapaciteten - idet fall landet inte anses kunna komma upp i en tillräckligvolym enbart genom budget/valutastöd - blir då att bedömavilken ytterligare volym projekt/programverksamhet landetkan planera och administrera utan större tillskott av per-sonella resurser.
En sådan diskussion, och i synnerhet faktaunderlag därför,har SIDA emellertid ännu ej redovisat. I 74-gruppens ana-lys (bilagan) går man inte längre än att några länder sägsha underkapacitet inom förvaltningen. Vidare sägs någraländer ha en utvecklingsbudget som förutsätter större to-tal biståndsvolym än man hittills är lovad. I inget fallmedger sakuppgifterna särskilt långtgående slutsatser ompå vilken nivå kapacitetsgränsen ligger. I de fall någrabelopp anges för det svenska biståndets del nöjer man sigockså med att utan något större mått av argumentering för -siktigtvis föreslå något tiotal mkr ytterligare i förhållan -
de till gällande planeringsramar.
De analyser SIDA hittills redovisar sanno1ikgör inte att

~
mottagarländernas mottagningskapacitet är något större hin-der för att avsätta enprocentplanens biståndsvolym. Proble-
men finns troligen snarare på givarsidan än på mottagar -sidan och gäller dels SIDAS kapacitet att rekrytera fält -personal och bereda projekt/programstödjande insatser avtraditionellt slag,dels inhemskt betingade svenska restrik -tioner vad gäller förde1ningsmönstret med avseende på mot-tagarland och biståndstyp.
Länderbyråns analys visar att i extremfa11et kan hela detbilaterala biståndet nyttiggöras meningsfullt som rent bud-get- och valutastöd till ett fåtal av programländerna. Detandra extremfallet är att anslaget delas lika mellan elvaprogramländer, vilket betyder ca 140 mkr per år och land omman räknar med en total volym om 1 500 mkr. 140 mkr per årkan t ex motsvara 70 mkr i budget- och valutastöd (vilketde flesta länder torde kunna nyttiggöra) och 4- 6 rejälaprojekt/programstödjande insatser.
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A andra sidan är det nödvändigt att ta hänsyn till desvårigheter, som är förknippade med att bedöma effekter -
na i mottagarlandet av rent budget- och valutastöd och
den negativa inverkan detta kan ha på bl a biståndsvil -
jan i Sverige. Det är därför angeläget att SIDA vid des -
sa biståndsformer särskilt beaktar uppföljningssidan ochredan i insatsavtalet försäkrar sig om att mottagarlan -
dels rapportering medger SIDA tillfredsställande inblicki biBtåndsmedlens användning och därmed uppfattning om
dess utvecklingsresultat.
Enligt REVS uppfattning är det av SIDA hittills redovisadematerialet i fråga om mottagningskapacitet klart otillräck -
ligt. Eftersom mottagarländernas mottagningskapacitet och

~

därav betingade behov spelat en relativt stor roll i SIDASargumentering under flera år anser REV det rimligt att SIDAkompletterar den gjorda analysen av mottagningskapaciteten
på sådant sätt att det klart framgår, om man enbart sertill de restriktioner com finns på mottagarsidan, hur mycketvarje programland kan nyttiggöra dels i form av rent valuta -
eller budgetstöd, dels i form av projekt/programstödjande
insatser.
Land/sektornivån
Bistånds ro rammen; I beskrivningsavsnittet sades att bi -
ståndsprogrammen uttrycker sådant varom enighet nåtts medmottagarlandet. Vidare att de mer var en redogörelse förgjorda, pågående och redan planerade insatser än egentligBtyrinformation om hur den ointeoknade delen av landramenskall insatsdestineras. Slutligen konstaterades att de nya
samarbetsavtalen (med planeringsprotokoll) också återspeg-tar parternas gemensamma uppfattning om biståndets allmännainriktning för åtminstone år 2 och 3.
Till detta kommer att sektoranal serna, som skall ingå i EP
och göra dem mer konkreta samt klarare förankrade i motta-
garlandets egna utvecklingsplanering, ännu inte har tagits
fram; för närvarande finns endast en sektoranalys för un-
dervisningssektorn i Botswana. Sektoranalyserna skall, lik -
som BP i ein helhet, uttrycka SIDAS och mottagarlandets
gemensamma uppfattning, dvs sektoranalyserna skall godkän-
has av mottagarlandet.

I sin hittillsvarande utformning (dvs utan sektoranalyser)är biståndsprogrammen av tvivelaktigt värde. De underlättarinte insatsberedning eftersom styrningen är obetydlig. När
dessutom över1äppningen i förhållande till samarbetsavtalen
är aå påtaglig förefaller det rimligt att antingen slopa bi -
ståndsprogrammen eller också ge dem annorlunda innehåll och
funktion. Det sistnämnda är avgjort att föredra.
En möjlighet är att låta BP vara ett dokument där bistånds-
myndigheten formulerar sin e;en syn på hur biståndet till
landet bör se ut på tre till fem års sikt. I Sverige fattas
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betydligt fler beslut om det svenska biståndet till ettland är det om landramens storlek; biståndets utformningar inte en omedelbar reelex av mottagarlandets egna prio -riteringar, utan följer av en förhandling mellan parter -na. Det måste då också vara av värde att systematiserade avgörande analyserna och argumenten bakom de krav elleruppfattningar som biståndsmyndigheten ämnar driva vid för -handlingar om * ex ett samarbetsavtal. Detta kan kopplastill en redovisning och diskussion av huvudpunkterna i mot-tagarlandets egen planering. Inte minst är det viktigt medefterhandsprövning.

I dagsläget finns tydligen ingen rutin av detta slag, utanvarje plaggringargsa förbereds särskilt av sektorbyråerna ochländerbyrån, som har ett samordnande ansvar.
Sannolikt påverkas slutsatsen om BPS ställning inte av detförhållandet att sektoranalyserna hittills saknats. Det ärtroligen inte realistiskt att tänka sig sektoranalyser föralla sektorer i alla programländer, dels därför att detställer alltför stora krav på sektorernas kapacitet, delsdärför att, genomsnittligt sett, proportionerna blir orimligamellan å ena sidan den faktiska biståndsvolymen ( och)därmedantalet insatser) för varje kombination land/sektor och åden andra den innehållsliga spännvidden hos en analys somskall förtjäna beteckningen sektoranalxs. Man får i ställeträkna med så få sektoranalyser, 1 t säga två a tre i fem asex länder, att dessa inte kan anses motivera förekomsten avbiståndsprogral av nuvarande typ.
Sektorstrategierna; Samma typ av omdömen är i princip till -lämpliga även här. Den information som ges i sektorstrate -gierna är mycket allmän och kan inte anses i någon högregrad verka styrande och underlätta insatsberedningen. I syn-nerhet eftersom strategierna endast i obetydlig mån antyderförekomsten av en specifik SIDA- linje i sektorfrågor och
Som skulle kunna tänkas avvika från något mottagarlands. Närså ej är fallet och när både de länderspecifika sektoranaly -
serna och insatsidéerna skall godkännas av respektive motta-
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Däremot är det i allra högsta grad önskvärt med en generell,dvs ej länderspecifik,planeringsansats i de frågor som rörde materiella förutsättningarna på biståndets utbudssida. Fördet första gäller det att bestämma vilken kompetensprofi1inom sektorn man vill och kan ha vad gäller beredning ochförvaltning av traditionellt projektbistånd. Att en diskus-sion om kompetensprofil är väsentlig står helt klart medtanke på den relativt låga upprepningsgraden inom projekt-biståndet. För det andra gäller det att få grepp över rekry -teringsläget för att därigenom bestämma den verksamhetsvolymprojekt- och förvaltningsbistånd som respektive sektorbyrårimligen kan klara av under planperioden. I dessa båda av-seenden är de sektorstrategier som hittills kommit till REVSkännedom alltför knapphändiga.
Slutsatsen blir att sektorstrategierna i egenskap av sektor -specifikt planeringsdokument borde byta karaktär så att ton-vikten läggs på planeringsfrågor av det senare slaget.
Landrapporten; LR skall tydligen svara både mot bistånds-programmen och landanalyserna. Genomgången av biståndspro-grammen gav vid handen att de egentligen inte innehållermycket som är intressant att följa upp i mera strikt mening.Landanalyserna måste självklart ständigt hållas aktuella,men detta låter sig mycket väl göras utan särskilda land-rapporter.

Slutsatsen blir att landrapporter är meningsfullt om biståndsprogrammen förändras i enlighet med vad som tidigare sagts.Man får då ett system där biståndsprogrammen sammanfattarSIDAS linje (och argumenten för ass) inför förhandlingarmed mottagarlandet, och där landrapporten mot bakgrund aven mera "riktad" erfarenhetsredovisning efterhandsprövarlinjens riktighet.

lnsatsnivån
Berednin sdokumenten (idé- och insats -pM) har använts undernågra år och metodhandboken som reglerar deras utformningfastställdes för ett år sedan. Följande Synpunkter OCh Slut -satser grundar sig på material, som fanns tillgängligt vidutgången av 1973.

Allmänt sett är metodhandbokens krav på beredningsdokumen-tens innehåll utmärkta. Följs metodhandboken blir den "aka-demiska kvaliteten" hög. Ett undantag är dock att insats - pntydligen endast skall skrivas om insatsen avses bli före -slagen. Regeln får ses mot bakgrund av att SIDA i regel inteenbart till - eller avstyrker ansökningar om bistånd tillav mottagaren planerade projekt. Ofta har SIDA ett avgörandeinflytande på att projektet överhuvud planeras och likaså påden faktiska utformningen. Detta betyder att insatsgruppenofta har en dubbel roll. Dels ligger den bakom det enskildaförslaget, dels skall den rekommendera beslut om till -eller avstyrkan; i LÖSOS sekretariats -pM om planeringen av
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det bilaterala biståndet sägs detta innebära "ett jävs -
problem som bör beaktas".

Som det nu är har insats -pm tydligen två funktioner
ai att motivera ett i praktiken redan träffat beslut och
b) att planera för beslutets genomförande.

De är alltså på intet vis "förutsättningslösa", utan snarare
dokument för baklänges bevisföring. Till detta kan fogas att
det är mycket sällsynt att en insatsidé avslås helt; vanli -
gen ändrar insatsen/projektet i stället karaktär under be-
redningens gång, vilket förutsätter någon form av under-
handsförhandlingar med mottagarlandet, Mot denna bakgrund
är det olyckligt att beredningspromemoriorna ofta är oklara
vad gäller SIDAS roll vid identifieringen och den slutliga
utformningen av det stödde projektet eller programmet.

På en del viktiga punkter har dokumentens anpassning till
metodhandbokens krav varit alltför dålig, vilket också kon-
staterats inom myndigheten. Det gäller t ex:

behovsanalysen som varit ofullständig
- utnyttjandet av tidigare erfarenheter som också varit
knapphändiete Vilket dels hänger samman med av RRV sedanlange Konstaterade brister i uppföljningen av insatserna/projekten, dels med at r aten e ernaftydligen är svaraatt nyttiggöra med tanke på att insatserna i första handskall följa ur mottagarlandets egen planering

planeringen för rapportering och resultatvärdering saknasofta

en sammanfattande diskussion av skälen för och emot insat -
sen ges sällan
- målangivelserna är fortfarande knapphändiga, där tydligenett problem är att målen inte skall vara svenska utan mot -tagarlandets.

Det ovan sagda får dock inte undanskymma att SIDAS besluts -
underlag på insatsnivån har förbättrats avsevärt under desenaste åren.
En metod att avhjälpa de ovan nämnda bristerna och därigenomminska risken för att fel beslut fattas är att direktionensgranskning av idé- och insats -pm blir mer ingående. Därigenomskulle i bästa fall skapas ett kvalitetsbefrämjande tryck
på insatsgrupperna. Man får å andra sidan komma ihåg attandra faktorer, som t ex det stora antalet små insatser,verkar i motsatt riktning och måste påverkas med andra
medel.
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U föl ni sdokumenten: Uppfö1jningar görs av två olikaskäl. Under insatsene projektets gång är syftet att föl-ja verksamheten och att ingripa om den tycks utvecklasfel i något avseende. Det andra syftet är att nyttiggöragjorda erfarenheter i den framtida verksamheten.
Det första syftet svarar ungefär mot kvartalsuppfölj-ningarna och projektens/programmene inbyggda värdering.
Det senare syftet svarar ungefär mot slut- pm och speciellavärderingar.

Vad gäller den löpande uppföljningen av insatserna/pro -
Jekten, har den sedan länge varit ofullständig. Likasåhar SIDA haft begränsad kapacitet att nyttiggöra löpan-
de rapportering. Härtill kommer en med åren alltmer kon-sekvent svensk politik att låta administrationen av pro-
jekten/programmen både formellt och reellt vara underord-
nad mottagarlandets egna myndigheter cs k mottagarcentre-ring). Den nya ordningen med samarbetsavtal kan förväntasmedföra ytterligare steg i samma riktning.
Ju starkare denna mottagarcentrerade politik betonas, des-to mindre formella och reella möjligheter har SIDA attnyttiggöra löpande rapporter, dvs att omsätta dem i ingri-
panden inom insatsavtalets ram under ro ektets ang. Att
både accentuera denna politik med att projektet skall un-derordnas mottagaren och att samtidigt satsa resurser pådetaljerad proJektrapportering förefaller knappast rimligt
SIDA bör därför i insatsavtalen kräva att mottagarlandet
ordnar en systematisk och tidsbunden uppföljning av projekt
och program, som möjliggör för SIDA att nära följa projek-
rene utveckling och i stort bedöma effekter på lång sikt.
Ett mottagarcentrerat bistånd innebär bl a att ansvaret föruppföljning av biståndeprojekten i första hand åvilar mot -
tagaren och att SIDA bör anpassa sina rapporteringskrav ef-ter mottagarens behov. Tillämpningen av denna princip, omvilken SIDA och RRV är eniga, innebär enligt REVS meningatt SIDA vid insatsavtalets ingående endast bör kräva så-
dan projektinformation som kan anses nödvändig med hänsyntill ovannämnda syften för att därigenom motverka överflö-dig information från mottagaren.
Den centrala och principiellt viktiga frågan är i vilken ut-sträckning eller på vilket sätt SIDA bör och kan ingripa omavtalade rapporter inte inkommer eller är ofullständiga.
RRV har i revisionsrapporten "SIDA i Tanzania" funnit attdet framförallt i rapporteringen från vissa svenskstöddaprojekt/program föreligger stora brister, varför RRV här yt-terligare preciserar sin uppfattning om de svenska kravenpå rapportering.

Vid ineatsavtalets ingående kan SIDA formulera sina krav pårapportering eå att de ger möjligheter att dels under pro-jektets gång göra omprövningar av insatsens inriktning, delsinför avtaleförlängning fatta ett välunderbyggt beslut.
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De svenska kraven bör därvid i största möjliga utsträck -
ning anpassas efter mottagarens egna behov så att even-
tuellt nödvändiga omarbetningar görs av BK. Eftersom
mottagarens behov av rapportering normalt är betydligt
mer omfattande än vad som är nödvändigt för att ge SIDA
en tillfredsställande insikt, brukar avtalsklausuler om
mottagarens rapporteringsskyldighet heller inte vara någ-
ra problem vid insatsavtalets ingående. Det är emellertid
REVS uppfattning att SIDA inte bara skall hålla noga på
krav om rapporteringsklausuler utan också recisera vilk - H
en typ av information man behöver från prs~ekten"Tör att
undvika att mottagaren levererar in uppgifter som är ir -
relevanta eller intetsägande för SIDAS ställningstagan-
den.

Under ro ektets enomförande har SIDA behov av löpande
information om hur projektet utvecklas för att om nöd-
vändigt göra omprövningar av insatsens inriktning. Efter -
som det är mottagarlandets skyldighet enligt avtalet att
förse SIDA med sådan information, uppkommer den princi -
piellt viktiga frågan hur SIDA skall agera när uppenbart
avtalsbrott föreligger vad gäller rapporteringen. Detta
tar sig vanligen uttryck i att rapporter helt saknas, in -
te inkommer i rätt tid, är otillfredsställande eller otill -
räckligt ifyllda etc. SIDA ställs här inför en rad hand-
lingsalternativ, som varierar med avtalsbrottets omfatt -
ning. Vi bortser här ifrån sådana brister
som normalt bör kunna rättas till genom SIDAS påpekanden
och uppmaningar. Den springande punkten är hur SIDA skallagera i det fall man kan konstatera att avtalsbrottet är
av sådan omfattning, att SIDA inte har det nödvändiga in -
formationsunderlaget från projektet för att över huvud om-
pröva insatsens inriktning.
Det är REVS uppfattning att SIDA under denna fas bör vid -
taga alla upptänkliga åtgärder för att intressera, stimu-
lera, stödja och bistå mottagaren för att åstadkomma en
förbättring i hans rapportering. I och för sig föreligger
möjligheter för SIDA att häva avtalet och avbryta utbetal -
ningarna till projektet, vilket emellertid förefaller väl
drastiskt med hänsyn till mottagarlandets bristande kapaci -
let och vederbörlig respekt för att dess strävan att själv
ta det fulla ansvaret för att ingångna avtal hålls.
Vid en eventuell avtalsförlän nin har SIDA behov av kvali -
ficerad information om projektets resultat under den gångna
avtalsperioden för att kunna fatta ett välgrundat beslut.
dm avtalsbrott då fortfarande föreligger och kan anses vara
av den omfattningen att den befintliga informationen integer SIDA möjligheter till resultatanalys av projektet, har
SIDA inget underlag för att fatta beslut om avtalsförläng -
ning.
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En möjlig handlingeprincip är då att genomgående betrak-
ta avtalsbrott som tillräckligt skäl för att vägra för -
längning. Enligt REVS mening är det emellertid inte rim-
ligt att strikt upprätthålla en sådan princip. I dettaläge bör SIDA i stället ställa strängare rapporterings -
krav (expertbistånd, destinerat stöd till lokala institu -
tioner, tillsätta speciella revisorer etc) i avtalet somvillkor för en avtalsförlängning.
dm mottagaren inte godtar en sådan avtalsklausul, bör SIDAunderställa Kungl Maj:t ärendet för beslut om fortsatt bi -stånd till projektet skall ges.
dm å andra sidan mottagaren vid en förlängning godtar attavtalsfästa ett sådant strängare villkor och att det efteren tid visar sig att fortsatt avtalsbrott föreligger, börSIDA stoppa utbetalningarna och meddela mottagaren att yt -terligare medel inte kommer att utbetalas förrän rapporte-ringen fungerar tillfredsställande.
UppfölJnings- och annan information kan och bör såledesfrämst utnyttjas som underlag för beslut om nya bistånds-insatser och om förlängning av redan ingängna insatsavtal.Att lägga relativt mindre vikt vid detaljerad information
om proJektutfall är emellertid inte liktydigt med att fäs -ta liten vikt vid information om biståndets utfall, utanendast att annan utfalls - och bakgrundsinformation betonasstarkare. Så länge biståndet destineras med så pass högdetalJeringsgrad som till enskilda och ofta små projekt,kvarstår självklart ett behov av proJektinformation för attbl a kontrollera att avtal följs. Men i huvudsak gäller attrapporteringen bör vara av mer översiktlig karaktär och kanmåhända ske med längre intervaller.
Det är troligt att man på SIDA har analyserar situtationenlikartat. I förslaget till det av SIDAS direktion 1971fastställda resultatvärderingsprogrammet anges syftet medresultatvärderingen vara:
"att bistå mottagarländerna i deras uppfölJning och utvär -dering och därmed bidra till en effektivare förvaltningav pågående verksamhet och en verklighetsförankrad plane-ring av nya utvecklingsprogram" (REVS understrykningar).Ibland uttrycks detta som att resultatvärderingen skall va-ra "mottagarcentrerad" och inte Fgivarcentrerad". SIDA be-traktat med andra ord i princip uppfölJning och resultat -värdering som ett bland andra områden för svenskt bistånd.SIDAS uppgift skulle därvid vara att ge metod- och annanhjälp inom uppfölJningsområdet.
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RRV vill i detta sammanhang påpeka, att principiellt rim-liga strävanden som att överlåta mer av resultatvärdering -
en inom projekt och program på mottagaren inte bör blandas
samman med den uppföljning som är nödvändig för rena SIDA-beslut. SIDAS utvärderingsansvar av det svenska biståndet
rymmer enligt REVS Hening betydligt mer än rapporteringoch redovisning av biståndsmedlens användning på olika pro-jekt/program. För en tillfredsställande resultatredovis -
ning måste SIDA rapportera om och utvärdera både de svensk-stödde projekten och själva biståndets effekter. Det före -
ligger således ett behov att också följa upp vad Just SIDAgör. Härvidlag kan tämligen detaljerad information om t erpersonalbiståndet behöva nyttiggöras på ett mer menings-
fullt sätt. dm arbetet på uppfölJningens område i principdrivs som en biståndsgren bland andra, så måste även dettaarbete följas upp och värderas. I den meningen måste så-ledes denna del av SIDAS uppföljningsverksamhet vara givar-centrerad. dm vidare den löpande proJektuppfölJningen ärsvår att nyttiggöra, så är den slutliga värderingen av gen-omförda insatser/projekt mindre problematisk i detta hän-
seende. Den både kan och bör nyttiggöras. Emellertid ärbristerna stora härvidlag. Genomgången av plandokumenten
på både insats - och land/sektornivån ger vid handen att hänvisningar till och argumentering utifrån tidigare erfaren-heter är sparsamt förekommande.
Sammanfattningsvis vill RRV framhålla vikten av att SIDASresultatvärdering även innefattar en utvärdering av just
SIDAS roll i biståndssamarbetet vid sidan av utvärdering
som en form av bistånd till mottagarlandet. SIDAS resultat -värderingsprogram bör således enligt REVS mening omfattasåväl givar - som mottagarcentrerad utvärdering, vilket idagknappast kan sägas vara fallet.
7.3.2 Principiella synpunkter på planeringssystemet
Biståndsplaneringens roll uttrycks ofta ungefär så att denskall vara ett instrument för den lång- och kortsiktigastyrningen av biståndsanslagets successiva fördelning påmottagarländer och specifika ändamål inom dessa, fördel -ningen på resursslag samt valet av ekonomisk överlåtelse -
form. En sådan beskrivning är emellertid otillräckligeftersom SIDA i praktiken inte enbart till - eller avstyr-kor inkomna ansökningar om bidrag till klart definieradeändamål. SIDA spelar en aktiv roll på flera sätt. Man ini -tierar proJekt/program, påverkar deras utformning genomplaneringsmedverkan och har även på andra sätt ett policy -
inflytande på mottagaren. Dessa mera aktiva beslut beslut
om SIDAS "linje" - bör också räknas till det fält som fal -
ler under planeringssystemets styrning. För det bilateralabiståndets del utgör dessa aktiva beslut för närvarande enlika framträdande del av SIDAS verksamhet som den rena re-
sursöverföringen till projekten/program. Sakanslagets slut -
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liga fördelning är resultatet av förhandlingar mellan mot-
tagarlandet och Sverige/SIDA. SIDAS biståndsp1anering skul -
le därför i@ ,princip kug;39 b%€.'g~ ö'öP"'T'0 d'Et"Tö'r5-
taöen planeringösom ledérmfram till val av förhandlings -
linje gentemot mottagarlandet och som innefattar dels in -
terna kapacitets- och kompetensöverväganden, dels analyser
av landets allmänna utvecklingsläge och - planering samt
erfarenheterna av det hittillsvarande biståndet till landet.
För det andra skulle biståndsplaneringen avse planering
för verkställande av förhandlingsresultatet.

SIDAS system för biståndsplanering - som det redovisats
ovan - är emellertid inte uppbyggt på detta sätt. Det avser
sakanslagets succeseiva fördelning på definierade ändamål
och är uppbyggt kring formella dokument som redovisar re-
lativt få SIDA-beslut och grunderna för dem. De mest pro-
grammatiska dokumenten avser i stället att återspegla par-
ternas gemensamma uppfattning, t ex biståndsprogram (med
eller utan sektoranalyser), samarbetsavtal/samarbetsprogram,
idé- och insats -pM. Antalet dokument förefaller dessutom
vara alltför stort.
Biståndet skall enligt BPM bl a följa ur mottagarlandets
egen planering och när väl en förhandling genomförts och ett
avtal föreligger är villkoret också tillgodosett i formell
mening. Nu kan inte SIDAS agerande vara, och är inte heller,
en ren reflex av mottagarländernas planering. SIDA har etthandlingsutrymme och driver en "linje" som på ett helt an-nat satt måste lyftes fram i planeringen. Det räcker allt -
så inte med planeringsdokument som återspeglar partsöverens-
kommelser.

Alldeles särskilt saknas en planering som syftar till att
~

man får ett mera långsiktigt grepp över SIDAS kapacitet(sektorvis bl a) att genomföra traditionellt proJekt/pro-
gramstödjande bistånd; dvs med planeringsmedverkan och per-
sonalbistånd. Resterande biståndsvolym kunde då fördelas
på ett mer samlat och långsiktigt sätt och fördelas på åter -
stående biståndsformer - multibi, rena varugåvor, budget-
och valutastöd etc.
Samma resonemang är tillämpligt på uppfölJningssidan. Det
principförslag som lades fram 1971 skiljer inte tillräck -
ligt klart mellan uppfölJning av mottagarlandets proJekt/
program och uppföljning av SIDAS specifika verksamhet. Mantenderar att följa upp det förra (eller bidra till det) meninte det senare. Även om proJektuppfölJningen är viktig, är
det också angeläget med en uppfölJning av SIDAS verksamhet,
som främst bör ta fasta på SIDAS bruk av sitt handlingsut-
rymma, t ex av planeringsmedverkan, personalbiståndet, bru-
ket av bindningar av olika slag etc. För närvarande förekom-
mer ingen uppfölJning av detta slag. Däremot finns uppfölj -
ning på "siffersidan" i anknytning till insatsförteckningen.
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Samordningen mellan land- och sektorperspektiven och lendlsektornivåne faktiska styrning över insatsnivån är princi -
piellt viktiga och delvis sammanhängande problem. I ettviktigt avseende - biståndets förankring i mottagarlandets
egna prioriteringar - näste land- och sektoraspekterna for-Hellt sett vara samordnade eftersom de mest programmatiskaland- och sektorvisa planeringsdokumenten enligt anvisning -
aina skall ge uttryck både för givarens och mottagarensuppfattning. Reellt sett är det likväl ett problem efter-
som land/sektornivåplaneringens styrande inverkan på in -
satsnivåns beslut inte rimligen kan vara stor, utöver vad
som följer av att landramar och allmän sektorinriktning an-ges. Ibland förefaller styrningen snarast verka i motsattriktning och att land/sektornivåns dokument snarast ger enlägesbeskrivning av en tämligen självständig och kontinu-
erlig insatssonderande och -beredande process som i fler -
talet fall sköts inom sektorbyråerna.
Planeringssystemet bör innehålla betydligt mer av central Å

ocb 1änderbaserad styrning än vad som nu är fallet.

Ideale~

vore att en länderbyrå hade ansvaret för biståndets fördelning mellan och inom mottagarländerna och svarade för allaförhandlingar (även de om enskilda insatser) med mottagar -
länderna. Mellan länderbyrå och sektorbyrå skulle närmastråda en uppdragsgivare/konsu1t- re1etion. En annan tänkbar

XX

variant är att de ländervisa planeringsramernas fördelning
inom programländerna omhänderhades av en till varje huvud-
mottagarland kopplad länderbyrå med ansvar för att föraförhandlingarna. De tekniskt komplicerade insatserna sombeslutate i samarbetsavtalet skulle då kunna beredas avsektorspecialister i samarbete med BK.
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Bilaga 1 : 1

Textutdrag
ca) Mål £ÖE Eistånåé1
Målet för biBtåndsgivningen är att höja de fattiga folkenslevnadsnivå. Konkret innebär detta att avskaffa svälten ochmassfattigdomen, att eliminera de epidemiska sJukdomarna,att minska barnadödligheten och över huvud skapa möjlighetertill drägliga levnadsvillkor. (Prop 1962:100)
Det är vanskligt att ange sociala och politiska mål för bi -ståndsgivningen. Det är inte givet att de sociala och po-litiska system och principer till vilka vi ansluter oss ärför alla u-länder ändamålsenliga eller uppnåeliga. Trotsdetta kan det vara rimligt att söka inrikta biståndsgivningenBå att den, så långt man kan bedöma, medverkar till en sam-hälleutveckling i politiskt demokratisk och social utjämnanderiktning. Det är inte i överensstämmelse vare sig med detsvenska biståndets motiv eller med dess mål att det bidragettill att konservera en framstegsfientlig samhällsstruktur.(Pröp 1962:100)

Målet för utvecklingssamarbetet och för den biståndsgivning,som måste ingå däri, är en höjning av de fattiga folkenslevnadanivå. Detta innebär att åtgärder liksom hittills skallsättas in ägnade att motverka svälten och massfattigdomen,begränsa befolkningstillväxten, förbättra utbildningen ochpåskyuda den ekonomiska utvecklingen. Samarbetet syftar tillatt genom impulser och bistånd utifrån stimulera de fattigaländernas egna utvecklingsansträngningar. De skall bidratill social och ekonomisk utjämning och medverka till en sam-hällsutväckling i démQkratisk riktning. (Prop 196a:101)
Det svenska utvecklingssamarbetet med u- länderna kan 1 an-slutning till vad som sagts i prop 1962:100 och prop 1968:101och i riksdagens uttalanden med anledning härav - sägas hasom mål att stödja de ansträngningar, som görs i u- ländernaför att åstadkomma en utveckling där ekonomiska och socialaförändringar - däri inbegriper såväl strukturomvandling somsocial och ekonomisk tillväxt - leder till en höjning av defattiga folkens levnadsnivå, ytterst syftande till en rätt -vie fördelning av världens resurser.(prop 1970:1, bil 5)
Målet måste inbegripa en höjning av de fattiga folkens in -komstnivå. Detta självklara faktum får emellertid ej undan-
ekymma att utvecklingsprocessen är mycket mer än en ekono-misk fråga. (Prop 1972:1,611 5)

- Bietåndet syftar inte bara till en produktionsökning
totalt utan till en ökning per invånare. (Prop 1962:100)
- Varje utvecklingsinsats bör syfta till en fortgående
förbättring av den enskilda individens 1evn&dsförhå11BDden -
(SU 1970£e4)
- Överbryggandet av ekonomiska och sociala klyftor är Gnnödvändig förutsättning för hög och stabil ekonomisk till -
växt. (SU 1970:84)
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ib) Principer om biståndgtå.länderin£iktning
I det bilaterala utvecklingssamarbetet med u-länderna harSverige sedan flera år tillämpar principen om koncentra-tion till ett fåtal länder. I ett läge med begränsade ad-ministrativa resurser är länderkoncentration en nödvändig -het.
Riksdagen konstaterade våren 1969 att ett fasthållande vidkoncentrationsprincipen inte är liktydigt med en obetingadfastlåsning vid nuvarande ämnes- och länderkrets för detdirekta biståndet. Även en viss utvidgning av verksamhets-
området bedömdes kunna genomföras utan att därmed koncen-trationsprincipens fördelar äventyras. F n koncentrerasdet direkta biståndet till Botswana, Etiopien, Indien,Kenya, Lesotho, Pakistan, Sudan, Swaziland, Tanzania,Tunisien och Zambia. Urvalet av länder för direkt biståndhar gradvis förskJutits.
Den ledande principen, då tillfälle ges till en utvidgningeller förnyelse av den länderkrets till vilken det direktabiståndet koncentreras, och vid fördelningen av biståndetmellan dessa länder, bör vara att främja uppnåendet av detdubbla mål som uppställts för vårt utvecklingssamarbete medu-länderna. Det är därför naturligt att Sverige i förstahand söker samarbeta med länder, vilkas regeringar i sinekonomiska och sociala politik sträver efter att genomförasådana strukturförändringar som skapar förutsättningar fören utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning.Vid utbyggandet av vårt direkta bistånd bör vi därför grad -vis åstadkomma en förskJutning, så att nya insatser i för -sta hand kommer i fråga i sådana länder. (Prop 1970:1, bil 5).
Propositionen aktualiserar inte heller ett avbrytande avbiståndssamarbetet med något av de nuvarande mottagarlän -derna. Utskottet utgår från att den svenska biståndspoli -tikens målsättningar är möjliga att uppnå i länder med oli -ka politiska och ekonomiska system. (SU 1970:84)
När statsmakterna har att ta ställning till en utvidgningav mottagarkretsen för bilateralt bistånd, bör de främstvälja länder som förenar fattigdomens och underutveckling -
ens behov med framstegsvilJa och utveck1ingskraft. Frånallmän utJämningssynpunkt ställer det sig naturligt attutvälja särskilt fattiga länder som mottagare av svensktbistånd, men detta innebär inte att sådant bistånd endastskall vara förbehållet de allra fattigaste länderna. Enliknande tankegång synes SIDAS styrelse i sin ans1agsfram -ställning ha velat ge uttryck åt. (SU 1970:84)
Riksdagen har tidigare förordet (SU 1969:82) att en prag-matisk handlingslinje därvid bör följas, så att bistånds-myndigheten till en början försöksvis engagerat sig i nyaländer i samarbete med FN-organ som redan är verksamma där.
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cc) Principer om biståndets sektorinriktning
Ämnesvalet för insatserna bestäms i första hand av mottagar -ländernas behov och efterfrågan och biståndsgivarnas möjlig -heter att möta dem. Vägledande för vår verksamhet är ocksåplaneringen inom de internationella organ vi samarbetar med.Vissa områden, som är eftersatta i andras biståndsarbete mensom i vårt land bedöms som strategiska, har särskilt stöttaoch bör även framgent stödJas av Sverige. Därvid kan det ävenbli tal om att i viss mån söka påverka prioriteringen på mot-tagarsidan. Utvecklingssamarbetet innebär en ömsesidig påver-kan i en anda av förståelse. Den svenska verksamheten förfamilJeplaneringens främjande har länge bedrivits mot maJo-ritetens önskemål inom de internationella organisationerna,och tidvis har förekommit att bilateralt familJeplanerings-samarbete även inom mottagarlandet mött tveksamhet hos olikagrupper. I sådana fall kan en svensk insats bli ett verksamtstöd åt progressiva krafter.

På liknande sätt kan annan verksamhet, t ex utbildning ochannan aktivitet som syftar till kvinnans frigörelse, erbJu-das från svensk sida i utvecklingssamarbete, där andra par-ten - eller internationella organ - kan ha svårt att heltpå eget initiativ ge denna verksamhet högsta prioritet. Detsynes naturligt att man från svensk sida i utvecklingssam-arbetet söker befordra jordreformer, såsom förekommer inomett jordbruksutvecklingsprojekt i Etiopien, eller koopera-riva former för producent - och konsumentsamarbete såsom skeri flera länder. Utrymme kan beredas i biståndsarbetet föransträngningar att befordra en enligt vår mening sund ar-betsmarknadspolitik eller en human flyktingpolitik elleruppkomsten av folkliga organisationer, som kan bidra tillen snabbare utveckling i demokratisk anda - allt inom ramenför vad mottagarparten är beredd att engagera sig för.(Prop 1968:101)

Av särskild betydelse är att biståndet på famljeplanerings -området inte är begränsat till vissa länder, i varje fallså länge något effektivt koordinerat och välrustat interna -tionellt biståndsprogram härvidlag inte förverkligats. Själv -klart är också att vårt land liksom hittills efter förmågabör lämna bistånd vid naturkatastrofer, till flyktingar ochtill offer för rasförtryck och krigshandlingar utan avseen-de på vilka länder det rör sig om. (SU 1968:125)
Industrialiseringsbistånd bör enligt utskottets uppfattningfå en växande betydelse inom den bilaterala svenska bistånds-verksamheten

Utgångspunkten på detta liksom på andra områden är dock -och måste vara - mottagarländernas egna behov och den pri-oritering de själva fastställt. (SU 1970:84)
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De direkta svenska biståndsinsatserna har koncentretats till
ett begränsat antal huvudsektorer. I viss mån har denna ända-
målskoncentration bestämts av våra möjligheter att ge kvali -
ficerat bistånd på olika områden. I första hand är det emel-lertid den av mottagarländerna valda kursinriktningen som
varit avgörande. Mot denna bakgrund kan en fortsatt kraftig
satsning på utbildning, landsbygdsutveckling och livsmedels -
försörjning förutses. Även den omständigheten att en del äm-
nesområden inte uppmärksammats av andra givarländer och avinternationella organisationer har påverkat sektorinriktning -
en av det svenska biståndet. Exempel på denna senare typ avbiståndsinsatser är framför allt familjeplaneringen. (Prop
1971:1, bil 5)
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cd) Principer om internationell samordning- av biåtåndet
Samverkan mellan givarländerna och inom det enskilda givar-
landet kan i många fall vara lämpligt. Dubbelarbete och min-
dre rationella insatser kan undvikas genom samråd och sam-
ordning. Det är ur effektivitetssynvinkel fördelaktigt att
olika biståndsprogram koordineras. Svenska bilaterala in -
satser bör om möjligt anknytas till PNS och fackorganens
biståndsverksamhet. I den svenska biståndsgivningen bör
samverkan med de övriga nordiska ländernas motsvarande in -
satser eftersträvas. (Prop 1962:100)

FNS och Världsbankens platsrepresentanter i u-länderna spe-lar en betydelsefull roll som samordnare av internationelltbistånd till sina resp länder och områden. De utnyttjas iavsevärd utsträckning vid planeringen av direkta svenskabiståndsinsatser. Sverige bör fullfölja sina ansträngningar
att ytterligare stärka FN-representanternas ställning. (Prop
1968:101)

Särskilt genom Världsbankens försorg har på senare år vuxitfram ett system av konsultativa grupper och konsortier, som
samordnar biståndsgivningen till enskilda mottagarländer.
Vårt land drar i ökande grad fördel av detta samarbete, somleder till en bättre planering både i mottagarlandet ochbland biståndsgivarna till landet eller området i fråga, ochvi bör fortsätta att aktivt medverka i sådana organ, som be-rör för oss aktuella mottagarländerna. (Prop 1968:101)

Utskottet. Det är enligt utskottet angeläget att fullföljaansträngningarna att ytterligare samordna och integrera det
svenska biståndsprogrammet med den internationella bistånds -
givningen och särskilt med de multilaterala organisationernasbiståndeprogram.... Ett befästande av den samordnande roll
som FNS biståndsprograms platsrepresentanter spelar i u- län -
derna framstår i detta sammanhang som angeläget inte endastför FN-programmet självt utan även för det direkta utveck -
lingssamarbetet. De former för samfinansiering och s k multi -bistånd som vuxit fram under senare år har inneburit en in -
treesant och löftesrik vidareutveckling av de traditionellabiståndsformerna.
Utskottet utgår ifrån att alla de möjligheter som finns tillytterligare biståndssamordning också i fortsättningen tastill vara, i den mån samordningens syfte är till verkligtgagn för u-ländernas utveckling. (SU 1968:128)
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ce) Principer om biståndets utformning (insatsstorlek,villkor, rgsursslag, finanåieringsfprml
Då det svenska biståndsprogrammet successivt får störreresurser, kan helt nya verksamhetsområden bli aktuella.Tillsvidare torde dock planeringen böra inriktas på ihuvudsak de verksamhetsgrenar och områden, som f n främstpräglar programmet och där erfarenheter vunnits, så attinte effektiviteten sätts i fara genom splittring av kraf -terna. Större finansiella och personella resurser bör dockmöjliggöra, att insatserna ges större dimensioner ochdärmed blir av mer avgörande betydelse i de länder, därde sätts in. (Prop 1968:101)

Avvägningen mellan program- och proJektbistånd bör liksomhittills bestämmas av önskemålen från de olika ländernasamt de resurser som Sverige har att erbjuda. I samband
med biståndsanslagens ökning torde dock programbiståndetfå ökad betydelse. Som SIDA framhåller kommer denna ten-
dens nu att kunna förstärkas ytterligare genom länderpro -
grammeringen. Inom samarbetsprogrammens ram blir det na-turligt att koncentrera huvuddelen av de svenska bistånds-resurserna till ett fåtal omfattande programinsatser somunder en följd av år stöder prioriterade verksamhetsområ-
den i mottagarlandet. En sådan uppläggning av biståndetförbättrar också dess möjlighet att totalt integreras imottagarlandets egen verksamhet. För biståndsgivaren ärfördelarna med programbistånd att det har större f1exibi -litet och kan överföras snabbare än proJektbistånd samtatt det i regel kräver betydligt mindre administrativaresurser. Med hänsyn till att en betydande del av det sven-ska utvecklingssamarbetet hittills bedrivits som projekt-bistånd kan dock övergången till ökat programbistånd upp-nås först på några års sikt. (Prop 1972:1, bil 5)
Även programbiståndet anknyter sålunda till klart identi -fierade behov inom vissa utvecklingssektorer. Programbi-ståndet är därmed i viss mån proJektinriktat och det kaninnehålla element av kunskapsöverföring lika väl som fi -nansiella resursöverföringar. Den relativa kostnaden förpersonal och administration blir dock mindre, när insat -serna koncentreras till större, i mottagarlandets verk -
samhet väl integrerade program. För att kunna tillgodoseönskemål avseende programbistånd som innefattar elementav kunskapsöverföring inom vissa sektorer krävs givetvisatt de svenska biståndsmyndigheterna upprätthåller en sär-skild sakkunskap och beredskap för insatser inom sådanasektorer.
Utskottet ansluter sig, under åberopande av de av riksdagentidigare godkända riktlinjerna för svenskt utvecklingsbi -stånd, till propositionens uttalande om övergång till ökatprogrambistånd. Utskottet förutsätter att riksdagen hållsorienterad om detta område och bereds tillfälle att ta ställ -ning till viktigare frågor som därvid kan uppkomma.
(UU 1972:6)
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Genomfört efter dessa riktlinjer och väl samstämt med mot-
tagarnas utvecklingsplanering bör varubistånd även fortsätt -
ningsvis kunna spela en viktig roll i stödet till program-
länderna. Jag räknar därför med att ökade belopp kan komma
att anslås för denna biståndsform. (Prop 1972:1, bil 5)

Omfattningen av svenska utvecklingsinsatser i form av varu-
bistånd torde bli beroende av mottagarländernas behov och av
den aktuella situationen inom svensk industri. Att faststäl -
la någon viss andel för varubistånd inom det bilaterala bi -
ståndsanslaget synes inte ändamålsenligt, utan dess omfatt -
ning får bli resultatet av en sammanvägning av olika fakto-
rer. Uppskattningsvis kan, enligt vad utskottet erfarit, va-
rubiståndet: omfattning inom de växande biståndsanslagen
komma att under de närmaste budgetåren ligga mellan 75 och
tOO milj kr per budgetår.

Det finns anledning tillse att varubiståndet inte skadar
mottagarländernas inhemska industri eller leder till för -
sening i uppbyggnaden av en sådan. Gåvobistånd av varor från
Sverige eller tillhandahållande av varor till världsmark -
nadspris för att tillgodose ett klart importbehov i motta-
garländerna utgör inget avsteg från principen om det sven-
ska biståndets obundenhet. Denna princip gäller krediter,
och dess främsta syfte är att garantera att u-landets im-
port skall kunna ske till bästa pris.

Varubiatånd av den omfattning, som nu kan förutses, torde
därmed få en fördelaktig effekt på sysselsättningen i Sveri -
ge, inte minst under lågkonjunkturer. Det bör nämligen vara
möjligt att planera biståndet på sådant sätt att produktio -
non av varorna i största möjliga utsträckning förlägga till
perioder av låg kapacitetsutnyttjande inom berörda svenska
industrier. Ur mottagarländernas synvinkel är det angeläget
med en långsiktighet i planeringen. Improviserade hänsyns-
taganden till sysselsättningsläget i Sverige torde därför
knappast bli möjliga. (UU 1972:6)

Avvägningen mellan gåva och kredit inom länderprogrammets
ram får i första hand avgöras av landets allmänna ekonomi-
ska läge och skuldsituation. Arten av de projekt eller pro-
gram som erhåller stöd genom svenska insatser, liksom deresurser som insatserna består av, bör spela en underord-
had roll. Inte heller synes insatsernas storlek böra vara
avgörande för finansieringsformen. Starka skäl talar för
en hög gåvoandel i samarbetsprogrammen för flertalet av
mottagarländerna för det svenska biståndet. Likaså bör an-
vändningen av IDA-villkor för krediterna kunna ske i ökad
omfattning.

I syfte att åstadkomma större likformighet mellan gåvo- resp
kreditfinansierade insatser torde en översyn böra ske av de
regler som nu gäller för upphandling, medelsöverföring till
mottagaren m m.
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Vissa gåvoinsatser har avtalats utan någon fast preciserad
beloppsmässig begränsning av det svenska åtagandet, medankrediterna avsett på förhand bestämda belopp. Något skälföreligger inte att behandla gåva och kredit olika i detta
avseende; gåvoavtalen bör i fortsättningen liksom kredi -
terna avse beloppsmässigt avgränsade svenska åtaganden.
Kungl Maj:t har, som nämnts, erhållit riksdagens bemyndigan-
de att göra kreditåtaganden till ett belopp om tre och enhalv gånger det löpande budgetårets anslag för kreditverk -
samhet Jämte eventuell ingående ointecknad reservation.
Dessa åtaganden får periodiceras över högst fyra budgetår
inklusive det år under vilket avtal ingås.
Syftet med denna fullmakt är att ge Kungl Maj:t möjlighet
att bättre utnyttja anslaget för långsiktiga åtaganden sam-
tidigt som riksdagen erhåller garanti för att ingångna åta-
ganden alltid skulle kunna infrias från svensk sida vid
oförändrad medelsanvisning under ytterligare två å tre bud-
getår. Fullmakten har utnyttJats i den utsträckning som
SIDAS kapacitet att arbeta fram nya insatsförslag medgett.
Såsom SIDA framhåller i sina anslagsäskanden kräver emeller -
tid flertalet av de projekt och program som erbjuder sigtill finansiering i mottagarländerna fem till sex år föratt slutföras. Det nuvarande systemet har därför lett tillatt betydande reservationer samlats under anslaget. Vid ut -
gången av budgetåret 1970/71 uppgick kreditreservationernatill ca 373 milj kr. Med en utsträckning i tiden av riksda -
gens fullmakt skulle en närmare anslutning till de faktiskautbetalningarna kunna åstadkommas och därmed ett snabbarenyttiggörande av de anvisade resurserna. Jag förordar där-
för att fullmakten utsträcks till att gälla över fem framför -
liggande budgetår samt att de samlade åtagandena förutomingående ointecknad reservation - får uppgå till högst fyragånger anslaget för det löpande budgetåret. Dessa principer
bör gälla såväl gåvor som krediter.
Vid genomförande av de nämnda förslagen kommer behovet avskilda system för budgetering och programmering av kredit -
resp gåvoinsatser att bortfalla. Medlen under anslaget sy-
nes därför fr o m nästa budgetår böra vara tillgängliga
för gåvor eller krediter i den utsträckning som befinnaändamålsenligt med hänsyn till genomförandet av samarbete-
programmen. (Prop 1972:1, bil 53
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cg) Principer om att biståndet underordnas mottagarens
behov

För att biståndet skall få god effekt måste dess utformning
och inriktning baseras på kunskap om det mottagande landets
behov och förutsättningar, om utvecklingsproblematiken och
biståndsmetodiken. Denna kunskap är som tidigare nämnts ännuotillräcklig och bör alltså förbättras. Delvis förutsätterdetta forskning, delvis är det i första hand en fråga om att
skapa resurser för insamling och sammanställning av de upp-lysningar som i växande omfattning finnes tillgängliga röran-
de u-länderna och deras läge samt biståndsgivningen och dessverkningar. Gynnsamma betingelser för forskning och dokumen-tation är således betydelsefulla för en framgångsrik bistånds-
verksamhet.
Ännu viktigare än givarlandets biståndsplanering är givetvismottagarlandets utvecklingsplanering. Biståndet bör såvittmöjligt infogas i ett allmänt utvecklingsprogram för motta-
garlandet eller till en början avse medverkan i utarbe -
landet av ett sådant program. (Prop 1962:100)
Efter hand har karaktären hos det tekniska biståndet föränd -
rats. Ansträningar har gjorts att snabbare och fullständiga -
re integrera biståndsprojekten i mottagarländernas förvalt -
ningsmässiga och ekonomisk- sociala struktur. Stor vikt harlagts vid att den kunskapsöverförande verksamhet, som undersenare år planerats, från början väl inpassas i mottagarlan-det. Biståndsinsatserna uppfattas allt mindre som svenskamodellproJekt utan som bidrag - personella och finansiella- till en verksamhet för vilken u-landets regering allifrånbörjan har det huvudsakliga ansvaret. (Prop 1968:101)
Det är angeläget att biståndsåtgärder utformas i nära sam-verkan med mottagarlandet, så att verksamhetens karaktär avömsesidigt samarbete snarare än ensidig hjälp understryks.
Man bör från början syfta till verksamhet, som är väl inte -
grerad i mottagarlandet. Det hör till biståndsplaneringensviktigaste uppgifter att i varje enskilt fall avgöra vilkaslag av insatser som erfordras, t ex kunskapöverföring ellerkapitalöverföring, och vilka resurser som skall ställastill förfogande för att största utveck1ingseffekt skalluppnås personal, studiemöjligheter, materiella gåvor, bi -
dragsgivning eller finansiella krediter. Så långt som möJ-ligt bör man kombinera de olika biståndsmedlen så att de
samverkar inom ramen för ett system av åtgärder. (Prop1968:101)

Biståndsgivningen bör i främsta rummet avse stöd - genom
personal, leveranser av utrustning och bidrag - till verk-
samhet, som från början är mottagarlandets egen. (Prop
1968:101)
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De sektorala intressenas nuvarande starka styrning av bi -ståndet bör därför bringas att upphöra och en reell länder -
programmering genomföras, vilket bl a förutsätter att mot-tagarländernas utvecklingsplaner och egna prioriteringarotvetydigt utgör utgångspunkten för FN-systemets bistånds-insatser. För att åstadkomma detta bör bl a ökat ansvar läg -gas på UNDPS lokala ombud eller fältrepresentation i motta-garländerna och programmeringen tidsmässigt anknytas tilllångtidsplaneringen i de enskilda länderna. (SU 1970:84)
Inom biståndsverksamheten måste alltjämt som ledande principgälla att initiativen till olika biståndsinsatser skall kom-ma från u-länderna själva. Deras egna prioriteringar av pro-jekt, varor o s v måste vara de avögrande vid valet av olikabiståndsinsatser. (SU 1970:84)
Länderprogrammen för svenskt bistånd skall självfallet ut -formas i anslutning till mottagarlandets egen planering ochmed hänsyn till varje lands särskilda behov. Detta överens-
stämmer med den s k Jacksonutredningens huvudtanke enligtvilken mottagarlandets långtidsplan skall vara styrande för
FN-organens eller olika givarländers bistånd. (Prop 1971:1,bil 5

En effektiv samordning av biståndsinsatserna i syfte attunderlätta u-landets planering är således önskvärd för attstödja mottagarländernas egna strävanden mot ekonomisk ochsocial utveckling och utjämning. Samordningen får inte ut -nyttjas för att styra ländernas ekonomiska och politiskamålsättningar och prioriteringar. Det är angeläget att mot-tagarländerna spelar en ledande roll i samordningsarbetet.(Prop 1972 = 1)

Med hänsyn till de resurser som Sverige kan beräknas ställatill förfogande under de närmaste åren utformas, i nära sam-arbete med mottagarlandets regering, en plan över konkretainsatser som baseras på mottagarlandets behov och priorite -ringar. Med undantag av insatser som företas av enskildaorganisationer förutsätts dessa samarbetsprogram omfattaSveriges totala bilaterala utvecklingssamarbete med länder -narifråga. Däri skall således ingå även samfinansieringar
med IDA och s k multibiprojekt som genomförs av FNS fack -organ. Detta förutsätter i vissa fall en omläggning av sät -tet för insatsernas programmering. I samtliga fall bör re-geln vara att Sverige bidrar med resurser till projekt el -ler program där u-landet självt har det fulla ansvaret förgenomförandet. Jag räknar med att enighet skall kunna upp-nås med samtliga större mottagarländer (programländer) omsamarbetsprogram före utgången av budgetåret 1971/72.
Länderprogrammeringen ger ökad långsiktighet åt Sveriges di -rekta utvecklingssamarbete med en rad länder. Förekomsten avfasta ramar och riktlinjer för samarbetet skapar också för -utsättningar för en effektivisering av resursöverföringen.Många moment i samarbetet från insatsförberede1ser till
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avtalsutformning och utbetalningar - kommer att kunna stan-dardiseras och förenklas. Samarbetets karaktär gör det ock-
så möjligt och angeläget för biståndsgivaren att i växandeutsträckning lämna den detaljerade kontrollen och uppfölj -
ningen av den biståndsfinansierade verksamheten åt mottagar -
landets egna organ. (Prop 1972:1, bil 5)



Tabellbilaga Bilaga 2:1

* 0

.
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6

om
66 66/67 67/68 68/69 69/70 70 1 71/72

I. SIDA-ADM BISTÅND
Länderdestin .

Gåvor 97.7 70.1 63.1 90.4 90.9 100.5 137.5Krediter 16.1 18.1 26.5 22.4 42.6 81.4
mOTALT 113.8 88.2 89.6 112.8 133.5 181.9 212.9

II.SIDA -DEL BISTÅND
A.INTERN ORGAN

Länderdestin
Gåvor 1.7 1.6 1.8 7.0 18.9 23.7 87.1Krediter 1.2 0.8 12.3 61.6 47.5 59.4 23.5

Ej länderdestin
Gåvor 42.3 18.8 31.1 45.5 50.2 58.9 77.0

Summa int or 4åå 21.2 45.2 11j.Q 116.6 142.0 18 .6

B.ANDRA ORGAN

Länderdestin
Gåvor 5.3 16.6 11.0 51.1 47.2 66.3 58.5

Ej länderdestin
Gåvor 0.3 0.4 0.5 2.0 2.2 2.5 3.6

Summa andra or L6 17.0 11.1 Bi AB 68.8 62.1
Gåvor 49.5 37.3 44.2 85.5 118.5 151.5 226.2Krediter 1.2 4 Q ja 40.8 12.5 61.6 7 ! I 2 .5
TOTALT 50.2 5 2EJ 6.6 147.1 166.0 210. 2Ä9.7

III. ÖVRIGT

Biståndskontor 0.8 1.1 1.6 3.2 5.0 6.4 8.5
Insatsförb.
(exkl minqre ins £.7 1.0 0.8 1.2 2.7 1.2 .0

TOTALT 5 - 5 2.1 2.4 4 - 4 7 - 7 7.6 13.5

Gåvor 152.7 109.5 109.7 180.2 217.1 259.6 377.0Krediter 17.3 18.9 38.8 84.0 90.1 140.8 98 - 9

SIDA TOTALT 170.0 128.4 148.5 264.2 307.2 400.4 475.9

VB 1971/72 170.0 128.4 148.5 264.1 307.2 400.4 476.2
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Netröuägifrer gtkr)

!

O

:a?

O

tom
6 66 66/6 6 68 68/6 6 0 0 1 1 2

I. SIDA -ADMINISTREHAT
BIST D

III.

- Länderdestinerat
Botswana G 372 300 1510 308 525 1097Cuba G 1055 10
DRV G 2164Etiopien G 21631 14193 19678 30301 27113 26319 32689Indien G 15296 20582 6629 21474 15450 13917 7090

K 1262 3749 7076 19429 54617 25502Kenya G 208 118 14 304 1367 3461 5593
K 420 634 5761Pakistan G 27884 16176 17032 21532 27079 30180 38458Tanzania G 11750 7997 7151 7154 8414 10896 24278K 5851 4579 1419 8551 15533 15426 24189Tunisien G 5603 3897 1928 1408 2028 2264 3119
K 3824 4795 6668 100 4900Bambia G 346 657 1079 997 1540 2866 4062Sudanb K 1992 7295 16123 1955 510 5435 6842Turkiet K 4400 5200 5200 35 7 5207 10207Övr.länder G .éQ52, .i%!zi .SéSå .Zéié .2Q11 1895

TOTALT G 97703 70051 63065 90378 90935 100514 137519
K 16067 181 26 91 22412 £2567 81412 01

SUMMA 1} [ Z0 88185 83556 112230 1å3j02 1819å3 212920

ÖVRIGT

A.BISTANDSKONTOR
Botswana 239Etiopien 179 600 635 1038 1680 1729 1649Indien 248Kenya 515 570 1060 1587Pakistan 284 247 355 560 617 1034 648Tanzania 340 409 760 1172 1813Tunisien 297 280 278 368 465 564 840Zambia 462 705 576 1230FA0-BOM 160 223 2

TOTALT 760 1127 1608 3152 4957 6558 8308

B.;NåAgsgQgB-
rexkl mindre ins)

TOTALT 4716 998 781 1202 2699 1225 5024
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Nettoutgifter Qtkrl

II.SIDA -DELEGERAT BISTÅND
A. INT.ORGANISATIONER

- Länderdestinerat

tom
6 66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72

!

0

Botswana G 252 565 1220 258 2502 2180Brasilien K 7770 - 7766 5065
Cuba G 85 1387 4321Etiopien K 5277 14952 9599 437Indien G 249 122 154 26226
Kenya G 307 453 150

K 4000 274 2007 4767Pakistan G 4 - 10 416 3094 36000
K 1208 812 12327 51015 14736 5042Tanzania G 913 - 10 332 1786 412 842
K - 13529 12102 21954 12461Tunisien G 260 - 170 8864 9266 8914
K 5459 7925

Zambia G 528 764 956 1136Östafrika K 27 5132 775Ovr.länder G 06 1321 1264 £506 6219 5 12 730
TOTALT G 1683 1553 1839 7015 18881 23716 87073

K 1208 812 12Q21 61521 é7jB0 ägg;} 2350
SUMMA 2891 2Q65 14166 68606 66411 83139 110578

- Ej länderdestinerat
Bitr experter 8895 5009 6553 7344 9000 8799 8395I

(UNRWA,UNHCR) Hom bistånd 9089 601 10411 16265 17369 19557 8726Stip o kursv 15198 7558 7520 9111 11271 9722 11751ITC) Exportfr bist - 182 1938 2057 1041 1153(UNFPA,IPPF,ONEEmOHälSOV Q fp 1500 1542 2403 8792 7974 15639 39179(FAO)' Landsb utv 627 51 1004 156 326 573 2156
1LO,HEP,UNEISD) Undervisn 6658 3882 2824 1669 1951 2334 1417€ECA,ISVS,WM0) Förv bistånd 265 4e 10 2e 61 328 500
HK,UNSDHI,WH0) Katastrorbisr - sd 80 - 125 ee9 3750
IAEA,UNOTAD) Vatten o kraft 19 - 67 85

~ ECAFE) Industri 87 26 3 -
TOTADP G 42251 18751 31074 45327 50204 58947 77027

B. ANDRA ORGANISATIONER
- Länderdestinerat

(BK) Indien 100 10550 29880(Karo,Hs,Danida Kenya 3154 13379 6206 10272 11734 11943 9852
UPS)

(Svalöv, RI) Pakistan 96 110 3900
SKF

Fint) Tanzania 3741 2215 4159
KRK) Vietnam 100 50 119 2000 17000 27500 27582(Ensk org) Mindre ins 1397 2018 3835 4466 7295 4991 3144
lEK m il) Ovr länder 618 11 864 14574 7194 9 011

- Ej länder
TOTALT G 5269 16580 11024 31112 47160 66270 $a517destinerat
Enskilda org 324 405 300 276 928 796 2339Karolinska inst - 885 577 947 541
U sala univ - 86j 726 1 0
TOTALT G 524 405 300 2024 2231 2534 3589
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LÄNDERDESTIN.

GRUPP I

tom
65/66 66/6 6 68 68/6 0 1 .71/72 12/7 .73/7

Anslagsbelastning enl
insatsförtecknin

Botswana 0.6 1.8 2.7 0.6 3.0 3.4 16.0 27.0 37.0Cuba 0.1 2.6 4.3 24.0 41.0 49.0Dem.rep.vietBm 0.1 0.1 0.1 2.0 17.0 27.8 30.6 90.0 100.0 130.0Etiopien 22.0 14.6 20.0 36.5 43.4 36.8 33.5 33.0 35.0 29.0Indien 17.6 22.4 11.9 31.1 38.0 80.9 69.7 115.0 129.0 172.0Kenya 3.7 13.5 6.2 14.8 15.4 18.9 24.8 52.0 75.0 66.0Pakistan 29.4 17.3 29.4 52.6 42.7 38.8 78.6 71.0 72.0 72.0Tanzania 19.5 14.0 10.1 31.4 44.9 51.9 67.8 92.0 176.0 153.0Tunisien 10.1 4.0 2.0 6.4 23.0 19.6 17.6 19.0 47.0 47.0Zambia 0. 0. 1.1 1. 2. . 13.0 27.0 25.0

!

l

0

0

TOTALT 02. 87.2 82.6 179.2 227. 284.2 .6 25.0 29.0 780.08 0 80% 7 0 8~% 91% 8 6 87% 8 6 8 6

GRUPP II
Afghanistan 0.1 1.2 - 2.9 2.7 1.0 3.9Brasilien 7.8 - 7.8 5.1Ceylon 3.2 1.7 1.0 0.7 0.7 1.1 9.2Chile 1.6Lesotho 0.1 1.3 1.6 0.5 0.8 0.9Liberia 6.5 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8Malaysia 0.6 0.5 0.4 1.8 0.6Sudan 2.2 7.3 16.1 2.3 0.5 5.4 6.8Swaziland 0.6 0.2 0.5 0.1 1.3 4.0Sydkorea 1.9 4.2 1.4 2.9 2.6 2.1Turkiet 4 - 4 5 - 3 5 - 7 - 1.9 6.6 10.3Östafrika 0. .5 1.0

TOTALT 16. 19.1 0.0 19.0 10.6 34.6 6. 61.0 .0
13% 18% 26% 6 4% 10% x12%

GRUPP III
ÖVRIGA LÄNDER

TOTALT 6.0 1. 2. 1 . 11.0 12.7 .0
0 0 0 7% 5% 4% 1%

GRAND TOTAL 2 . 108.2 11 . 21 . 249.0 1. 8 . 586.0 823.0
gJ LÄNDEEDEST.

Bitr.experter 8.9 5.0 6.6 7.5 9.0 8.8 8.4Befrielserör. - 4.1 4.8 5.7 8.7Flyktingbist. 9.1 0.6 10.4 12.2 12.6 13.8 -
Kursverksamh. 15.2 7.5 7.5 9.1 11.3 9.7 11.8
Hälso o sjukv. 1.5 1.5 .2.4 10.5 9.3 17.4 40.4Ovr. sektorstö .2 .6 .1 6. .2 15.6

TOTALT . 1 .2 1.6 .3 62.6 82. 153.0 170.0

BISTÅND dM SIDA 69.2 127.4 146.9 260.8 302.3 394 - 1 467.8 759 - 0 975.0
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Fanilie lan SIDA 4 1 8 8.0 8 2 4.8 0.6
Insemination 0 0
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BELOPP 1 6 66 66/6 6g£10 10£11 1 2 2

Fanilie lan SIDA 1.a 1.9$jukhusutr
14.0Skärghildsutr II 0.1
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1DEN RE£,VIETNAM

1INSATSENS ÅDM ÅVTALAT UTHETALÅT BELOPP (mxr) ANM
BENAHNlNG BELOPP

* 6 66 66/6 6 *68 bs 6 6 0 0 1 1 2 2'Famil'e lan SIDA 1 6 0 2 2'Skogsindustri ;
"

E 0,5 !
/

1 n 11 ! 1 lv
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TOTALT 0.1 0 1 0.1 2.0 1 0 2 8 1
") 0

: ETIOPIEN

<INSÅTSENS ADH
BENÄMNING

ÅYTALAT
BELOPP
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TANZANIA
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INSATSENS ADN AVTALAT UTBETÅLAT BELOPP (mkr) ANM
BENAMNING BELOPP 6 66 66 6 6 ba bs 6 - 6 - 0 0 1 01/72 72/71
Företa. shälsov SIDA 12.0 £.2Ut v bank Il 15,0 ii
Im ortkredit Fl 10 0, 10,0
RDF-UtV f ond Il 8,5 2.2 349Korres ond inst Il 4.2 9.3 9J
TABORA-$ e kret fl li 3-.9 1,4$ 9,1
KIBAHA-Utb inst fl 2,2 5,4 Zé 5,.1 3..å Li gå LiVuxenutb Il 19..1 1.1 1.JIAE-Vmrenutb Ii 1.9 gå gå
LQIDATU-Yr-kesutb Il £.2 AJ 2.2Fors knin " 0.4 EJRevis ion Fl 2.5 9..3Vatteniiraiirjin ,Il 10 0 5..1 £.2.

II II II 32.9 1.1 EJ 2.5,
Il III Il 15..P. 15,0Il IY Il 3349 5,.1 13JJEx ertboBt ! 1..9 9.2 Li L5 EJ 9.5;;;d=u,atrifinans Il' 15, O 9..2 1.1 Li 5..2Silos ,Il 20 0 gé LJ LMTar; Inv Bank Il 13..1 11.1at B k Com Il 9.é EJTéålsésn , I 9.3. 9.3HOSHI-KO C Il 2..2 $2

FlmtralrtsanBt li
2<2..6 9..2 1.2 2.3 5..9 1.3 1.9 LiFred~iren IV 9..1 9.2 9.é 2.2 1.å 2.5 Li$,oc Dev C Il 9.3 9.3Mejeri Il 2J EJMindre, insats il ' 2 9..3 9.1 2.5 1.3 3.& 9.2 1.2Hushållsskola ~ 2.5 9.3 Li

SDK-KO DAN- IDA Ej 2..3 l& Li L.9HBEYA4 dbr !FI L 15, 0 9.3 1i L3 1.1KIDATU-KraEt 3, 5 2
IBRD 6 0 g,é 12 ie

T €ZAH Yi ~ 39.é EJ EJ 134Ex Ortfr bist LE 3..å 9.3 9.; 9.1 9.2 LiTABORA-Blindsk ÄN; 2å 9,1 EJ 9.JFlyktinghjålp LH 0.1 0.1
Und . sjukhus LVF - 0 0
BULONGWA EA 9,3 Lm
'1' ckeri DBF 9..2 9.2

dT 2 - 1 - 0 10 I 1 ' 0 . 6 10

OSTAFRIKA

INSATSENS ADH AVTALAT UTEETALAT BELOPP mkr TANK
BENAHNING EELDPP 6 66 66 6 6 65 be 6 - 6 - 0 0 1 71/72 33[ 33
Kontraktsans t SIDA EJ 9.2 9.2
EADB-UtV bank Il 2$,0 rå
EADB-PerS Il Rå Q,2
Personal ind Il 5..5 9.2
sko s bruk FA0 9..1 Q..i
Te le kommunik IBRD 21LQ 1.1 gig 10,0

TOTALT 0 4 1.1 lLQ 18.1
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IINSATSENS AD! AYTALAT OTBETÅLAT BELOPP (mkr)
;BENAHNING BELOPP 69/70 0/71 1/72 2
IAFGANISTAN
: Pa er SIDA 1 0.1 1.2

PACCA-Landb FA0 8 2 2.4 2 2.1
lpÅ0cA-Alfabet ii 1.8 0.1 0 0.4 0.4

Ex ortfr bist ITC 2.0 0.2 0 0.6 0.a

{BRASILIEN
ESAO PAoLo-Vallen IDB 26.0 8 8 1

LCHILE
ZKatastrofhjil SIDA 1.6 1.6

Ka italvaruim ort " 24 . 2

LATI££'5£= £IKA
F e lanerin SIDA 1.1 0.1 0.4 0.6

! LES01'EO
$

Lantbruks tv FA0 0.2 0.1 0.1
Hantve ainst IL0 0.6 0.4
Utbildnin sverks In 2.6 0.1 1 0.8 0.4 0.1

LDBLS-SIr Il 0.1 0.1
PerBonalbist ONDP 0 0 0.8 0.8 0.8

%LIBERIA
YEKEPA-Irkessk SIDA 10.8 6.5 1 1.0 0 0 0 0 0.8 0

~
MILLIHfS A

11Panilje"lan SIDA 4.1 0.6 0 0.4 1.8 0.6 1

j SRI LAHXA
Familjs lan SIDA 14 1.4 1 1.0 0 0 0 0 1

Handel Sdae1' li 10.0 2

Harknadsf FUÅO 0 jJ

Kod led inst IL0 é1 . £3 jJ . 1 1 1
lex ortfr bist ITC 52 0 1 €) ? 1 1

]
€ £;(11J1111 !

Katastrofhjil SIDA (). 1 (). 1

SkoasexDert I! (). 1 jJ. 1 .

Yåitenförsbrjn fl 0.0 2.0 les. 1 12 , () ' () £1 £3 ,sa 1 ()
1 Pe sonalbist ll (3. 2 (). 12

ZSWAZILAKD
I

$ekundärsk SIDA 1 7

!
1

i
() . (3 jJ . :2 jJ . E; 3 1) , 1 Kl , :z

MAZAPA-SkOla UNEsco a.s ? jJ . 1
LFgrsonalbist UND? ()

1 jJ ! 1 1) 1 jJ
3

gSYDK0R£A
Familje lan C SIDA jJ 'I 14 . 1!

Bidra fD- ro an " 8 1.4 i 2 2.6 2 1 2
1

!

FTURKIET
FaniljeDlan .

%

1
?

1

I
1 SIDA ! 1 . 0 7 0 H 0 1

Skoasbruksred F FA0 2.4 1

{Jätten och kraft OECD 26.0 4.4 Ö 2 2 1 2.0
Sko sind utv Il 15.6 I ,2 10.2 4
Katastrofhjäl RK 0 jJ 1 *

KJ .Å4

LTOTkLT 14.6 1 1 0.9 18.6 ]J,g 2 £5.3 8.8
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Förkortningar

ETI
IND
KEN
PAK
TAN
TUN
ZAM
BOT
CUB
VIE
BAN

=
~
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Etiopien
Indien
Kenya
Pakistan
Tanzania
Tunisien
Zambia
Botswana
Cuba
Vietnam
Bangladesh

!

'4

Ju

0

AFG =
BRA =
CEY =
CHI =
KOR =
LES
LIE =
MAL =
SUD =
SWA
TUR
ÖAF =

Afghanistan
Brasilien
Ceylon
Chile
Sydkorea
Lesotho
Liberia
Malaysia
Sudan
Swaziland
Turkiet
Östafrika

ALG
ARG
BOL
BUI
BUR
CEF
COL
COS
GRE
GUA
GUL
HON
IN0
IRA
JEM
JOR
KAM
KOB
KON
LA0
LIA
MAD
IM.R
MAU
NAT
NEP
NIG
PER
RH0
RUM
SAL
SIE
söA
THA
TRI
UGA
ZAI

=
=
=
=

=
=
=
=

=

=

=
=

=

=
=

=
=

=
=

=
=2

Bilaga 5:1

Algeriet
Argentina
Bolivia
Burundi
Burma
Centra1aer Rep
Colombia
Costa Rica
Grekland
Guatemala
Guinea
Honduras
Indonesien
Iran
Jemen
Jordanien
Kambodja
Folkrep Kongo
Dem Rep Kongo
Laos
Libanon
Madagaskar
Marocko
Mauritius
Natal
Nepal
Nigeria
Peru
Rhodesia
Rumänien
El Salvador
Sierra Leone
Södra Afrika
Thailand
Trinidad
Uganda
Zaire


