Vanliga frågor
om Idéburet offentligt partnerskap

Fråga:

Vår förening har svårt att få ett mer varaktigt verksamhetsbidrag. Kan vi
testa ett IOP istället?

Svar:

IOP är bara formen för finansieringen, det första steget måste vara att
hitta en villig partner inom det offentliga. Kanske finns det andra bidrag
att söka eller andra sätt att hitta intäkter till er verksamhet?

Fråga:

Det finns flera aktörer som bedriver samma sorts verksamhet i vår
kommun, men kommunen vill skriva ett IOP- avtal med vår förening?

Svar:

Om det finns flera aktörer finns det ett konkurrensförhållande. Detta
innebär att verksamheten måste upphandlas. Läs mer om upphandling
och konkurrensregler på www.konkurrensverket.se

Fråga:

Vår kommun tycker att vår förening gör ett värdefullt arbete och man vill
stödja verksamheten. Vi vill skriva ett IOP- avtal för att kunna få en
långsiktighet i vår finansiering.

Svar:

I ert fall då kommunen vill stödja föreningens ordinarie arbete är
föreningsbidrag en bättre form.

Fråga:

Vår kommun har svårighet att hitta rätt finansieringsform för en
verksamhet som inte behöver upphandlas men inte heller hamnar inom
våra riktlinjer för föreningsstöd. Kan vi använda oss av ett IOP-avtal?

Svar:

Ja, ett IOP- avtal skulle kunna vara rätt form för er.

Fråga:

I kommunen har vi en idé om en speciell sorts verksamhet som vi tror att
en viss förening skulle kunna bedriva alldeles utmärkt. Går det att
teckna ett IOP- avtal med den föreningen?

Svar:

Då kommunen har en speciell tanke om hur man vill att verksamheten
ska bedrivas och det kan finnas andra aktörer som skulle kunna bedriva
den bör det göras en upphandling. Den offentliga sektorn kan även då
styra verksamheten i enlighet med sin idé.

Fråga:

En förening får föreningsbidrag till sin verksamhet, men kommunen är
inte nöjd med föreningens arbete. Är det bättre att skriva ett IOP- avtal
för att i högre grad kunna påverka verksamhetens innehåll?

Svar:

Ett IOP - avtal är inte ett sätt att öka styrning och kontroll av föreningens
verksamhet. Kommunen bör istället föra en dialog med föreningen om
hur man kan förbättra verksamheten alternativt minska bidraget.

Fråga:

En förening arbetar på eget initiativ med uppbyggnad av en specifik
verksamhet som den offentliga sektorn har intresse av ska finnas. Är det
en bra idé att skriva ett IOP?

Svar:

Ja i detta fallet kan eventuellt ett IOP vara en god idé.

