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Uppdrag att lägga fram tio innovativa förslag utifrån 
frågeställningen ”Vad krävs av biståndet i en värld 
där korruption är ett faktum?” 
3 bilagor 
 
Ärendet 
 
Debatten om korruption i utvecklingssamarbetet har åter aktualiserats 
i samband med avslöjandet av omfattande förskingring i anslutning till 
hälsosektorstöd i Zambia, där Sverige är en av de större givarna. Även 
om befintliga kontrollsystem förmår avslöja och hantera ett antal 
oegentligheter präglas alltjämt de miljöer i vilka biståndet verkar av 
korruption. 
 
Mot denna bakgrund har generaldirektör Gunilla Törnqvist åtagit sig 
att bidra med underlag för att besvara frågan: Vad krävs av biståndet i 
en värld där korruption är ett faktum? 
 
Uppdraget ska redovisas vid en hearing som biståndsminister Gunilla 
Carlsson genomför på den internationella antikorruptionsdagen den 9 
december 2009. Gunilla Törnqvist ska vid denna hearing lägga fram tio 
innovativa förslag på hur ansträngningarna att genomföra ett effektivt 
bistånd i en värld där korruption är ett faktum kan stärkas. 
 
Gunilla Törnqvist erhåller arvode för uppdraget som är avvägt med 
hänsyn till att hon uppbär heltidsersättning som generaldirektör. En 
oberoende konsult kan komma att anlitas för vissa delar av arbetet. 
Kostnader för detta uppdrag (konsult, resor, seminarier och andra 
utlägg) beräknas uppgå till 350 000 kronor. SADEV kommer att bistå 
med administration av medlen. Medlen avser inte SADEV:s ordinarie 
verksamhet. För uppdraget gäller i övrigt de anvisningar som framgår 
av uppdragsbeskrivningen (bilaga 3). 
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Kontering enligt följande: finansiering 71606, verksamhet 1253607. 
 
Regeringskansliets beslut 
 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) uppdrar åt Gunilla 
Törnqvist att förutsättningslöst bidra med underlag för att besvara 
frågan: Vad krävs av biståndet i en värld där korruption är ett faktum? 
 
Arvode ska erhållas med 8 000 kronor per månad fr.o.m. den 22 
september 2009 tills vidare, dock längst t.o.m. den 9 december 2009 – 
dvs. högst 21 000 kronor – för genomförande av uppdraget (bilaga 3). 
 
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar vidare att lämna 
ett bidrag på högst 350 000 kronor till SADEV för att bistå Gunilla 
Törnqvist i genomförandet av hennes uppdrag. För medlens 
användning gäller de allmänna villkor för bidrag från den 1 mars 2006 
som bifogas (bilaga 1). Bidraget avser verksamhet längst till den 31 
december 2009.  
 
Utgifterna ska belasta det för budgetåret 2009 under utgiftsområde 7 
upptagna ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 29.2 
Konferenser, seminarier, utredningar och projekt. 
 
Redovisning i enlighet med de allmänna villkoren och med 
användande av blanketten Verksamhetsrapportering och ekonomisk 
redovisning (bilaga 2) ska lämnas till Regeringskansliet 
(Utrikesdepartementet) senast den 31 januari 2010 och eventuellt 
outnyttjade medel ska återbetalas vid samma tidpunkt för att återföras 
till anslagsposten. 
 
Beslutet har fattats av statsrådet Gunilla Carlsson. 
 
 
 
 
 
 
Utdrag till  
 
UD EKO 
UD UP 
Fi BA 
Fi ESA 
Gunilla Törnqvist 
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