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Yttrande över förslag till nytt allmänt råd med tillhörande uttalande (Dnr 12-87) 
 
 
IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på ett förslag till nytt allmänt råd med 
tillhörande uttalande om byte mellan olika K-regelverk och vill med anledning av det 
anföra följande.  
 
Till att börja med vill IOGT-NTO klargöra att vi avstår från att uttala oss angående de 
specifika frågorna vad gäller byte mellan olika K-regelverk, utan väljer istället att uttala 
oss principiellt i frågan.  
 
IOGT-NTO är generellt sett tveksamma till att staten genom utformningen av olika 
regelverk ska gå in och detaljstyra ideella föreningars, och andra ideella 
organisationers, upprättande av årsbokslut och årsredovisningar. IOGT-NTO anser det 
vara viktigt att värna om den ideella sektorns oberoende ställning. 
 
Ideella föreningar präglas av naturliga skäl av ett stort engagemang hos ett stort antal 
människor, vilka på ideell basis utför för samhället viktiga funktioner, såsom 
folkbildning och socialt arbete. De ideella föreningarna är ett viktigt komplement till 
det offentliga, och fungerar som värdefullt stöd för människor utöver vad det offentliga 
har att erbjuda. Det är därför av yttersta vikt att den ideella sektorn kan verka så 
obehindrat som möjligt, inte minst för att den ideella sektorn ska kunna ägna sig åt det 
ideella arbete som är nödvändig för samhällets funktion.  
 
Ekonomihanteringen utförs i de flesta föreningar på ideell basis. Ju mer detaljstyrning 
från staten i frågor som i aktuellt fall rör ekonomin, desto svårare torde det bli att hitta 
personer som på ideell basis kan tänka sig att arbeta för en förening med ekonomiska 
frågor. I många fall blir lösningen förmodligen att betala för extern expertis, vilket 
medför en extra kostnad för en sektor som vanligtvis inte har några breda ekonomiska 
marginaler.  
 
IOGT-NTO:s uppfattning är att en detaljstyrning av upprättande av årsbokslut och 
årsredovisningar medför att hanteringen av de ideella föreningarnas, och andra ideella  
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organisationers, ekonomi, inte bara blir mer komplicerad och tidskrävande, utan även 
medför större kostnader. 
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