
 
REMISSVAR 
Hanteringsklass: 
Öppen 

2014-02-11 

1 (2) 
 
 
 

Dnr 2014/101 
  

 
 

Utrikesdepartementet 
103 39  Stockholm 

Regeringens skrivelse Biståndspolitisk plattform 

Nedan följer Riksgäldskontorets (fortsättningsvis Riksgälden) remissyttrande över 
regeringens skrivelse Biståndspolitisk plattform. Riksgäldens svar begränsar sig till att 
behandla nya finansieringsformer för biståndet och samverkan med svenska 
myndigheter. 

Riksgälden noterar avsikten att använda innovativa finansieringsformer i biståndet och 
vill understryka behovet av riskkontroll och uppföljning som detta medför. 

Riksgälden ser möjlighet till positiva effekter av att andra svenska myndigheter 
identifieras som potentiella samarbetspartners i biståndet. 

Innovativ finansiering 

Enligt skrivelsen ska svenskt bistånd präglas av innovation och flexibilitet. Det kan bland 
annat handla om att utveckla innovativa finansieringsmekanismer. Exempelvis kan 
garantier användas som ett riskomfördelande instrument för finansiering på 
klimatområdet. 

Nya finansieringsmekanismer kan medföra nya finansiella risker i statens 
biståndsverksamhet. Riksgälden vill betona vikten av att på förhand identifiera och 
analysera de ekonomiska risker och kostnader som innovativa finansieringsmekanismer 
innebär.  

Garantier och olika försäkringslösningar är behäftade med framtida kostnader vars 
storlek på förhand är svår att uppskatta. Det är därför väsentligt att vid användandet av 
nya instrument även ta behovet av löpande riskkontroll och finansiell uppföljning i 
beaktande. Budgetlagen (2011:203) och förordning (2011:211) om utlåning och garantier 
reglerar hanteringen av statliga garantier och utlåning. Även i de fall ett instrument inte 
faller under detta regelverk är det lämpligt att ta dess grundläggande principer om risk- 
och kostnadshantering i beaktande. 

Samverkan med andra aktörer 

Av skrivelsen framgår att biståndsförvaltningen ska dra nytta av den kompetens som 
finns hos svenska aktörer. Bland annat kan svenska myndigheter, utifrån de 
bemyndiganden regeringen ger, utgöra samarbetspartners i biståndsarbetet. 
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Riksgälden ser positivt på att utnyttja de svenska myndigheternas kompetens inom olika 
frågor, exempelvis vid garantigivning och utlåning. Det torde bidra till minskade risker 
och en ökad effektivitet i biståndet. 
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I ärendet har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av Jenny 
Sellin. I den slutliga handläggningen har även Eva Cassel deltagit. 
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