
Bilaga 8. Vad styr Svensk segling, artikel nr 2 
 
Dir. 2006:135 - Utvärdering av statens stöd till idrotten 
 
Riksrevisionen fann efter sin granskning brister i; 
 

- statsmaktens styrning av statsbidragen till idrottsrörelsen 
- statsmaktens kontroll, uppföljning och återrapportering av idrottsrörelsen till Riksdagen. 

 
”Det går inte att klargöra regeringens möjligheter att styra statsbidragen eftersom det finns en konflikt 
mellan idrottsrörelsens fria roll och statens behov av att säkerställa att syftet med statsbidragen uppfylls. 
Riksrevisionen anser att regeringens rapportering i budgetpropositionen saknar information och jämförbar 
statistik som gör det möjligt att bedöma om syftena med statsbidragen uppfylls. Det saknas helt 
utvärderingar av stödet som underlag för bedömningar av i vilken utsträckning det statliga stödet går till 
avsedda ändamål. Det är angeläget att styrningen av det statliga stödet till idrottsrörelsen genomförs på ett 
sådant sätt att syftena med bidragsgivningen säkerställs.” 
 
Riksrevisionen anser; 
 

- att RF:s ”myndighetsutövande” förvaltningsuppgifter ska omfattas av av förvaltningslagen 
 

- utvecklat åter-rapporteringen till riksdagen 
 

- förbättrad redovisning kan behövas fördjupade utvärderingar av resultatet av de statliga 
insatserna, sär-skilt när det gäller insatser av idrottsrörelsen riktade till barn och ungdomar.  

 
Riksdagen instämde i de förslag som styrelsen för Riksrevisionen fört fram beträffande; 
 

- behovet av förbättrad återrapportering av stöd och bidragsanvändning till idrottsrörelsen. 
 

- den ansvarsfördelning som har lagts fast mellan statsmakten och idrottsrörelsen bygger på att 
staten har ett grund-läggande förtroende för idrottsrörelsen. 

 

- Statasmakten har behov av att kunna bedöma graden av måluppfyllelse i samband med sin årligen 
återkommande budgetbehandling. 

 

- Det gemensamma intresset av att verksamheten utvärderas så att fler kan få kunskap om 
resultaten av idrottssatsningarna. 

 
Det kan ske genom; 

- Redovisning av mål och resultat sett i skenet av de syften som Riksdag och regering har angett 
som grund för stödet. 

 

- Redovisning av utvärderingar där uppnådda resultat ställs mot de mål som idrottsrörelsen själv 
har ställt upp för verksamheten. 

 

- en mer utbyggd resultatinformation som spänner över en flerårsperiod och som belyser hur 
verksamheten inom olika delområden utvecklas 

 
Vad betyder då detta. (mina kommentarer)? 

1. Idrottsrörelsen måste dels sätta upp mål dels koppla dessa till fungerande resultatredovisning. 
Målen ska utgå från av Riksdag och regering fattade direktiv i förordningar. Idropttsklubbarna 
redovisar till specialförbunden som redovisar till RF och RF redovisar till 
regeringen/kulturdepartementet som redovisar till Riksdagen. 

2. Idrottsrörelsen måste kunna säkerställa, dvs mäta och utvärdera, att resultaten av verksamheten är 
i enlighet med uppdraget. Detta ställer krav på kvalitet och enhetlighet i styrning och redovisning. 
Här kommer de specialidrottsförbund som är bäst på att säkerställa verksamheten att få störst 
fördelar. Detta kommer ställa krav på någon typ av systemerat digitaliserat kvalitetsystem. 

3. Krav på longitudinella mätserier. Verksamheten, inte bara dess kostnader och intäkter, ska kunna 
mätas. Verksamheten delas in i olika kategorier och grupper, (ex åldergrupper). 


