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Det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014-2020 började genomföras år 2015. 

Förvaltningsmyndigheten ordnade 26.1-20.2.2015 en ansökningsomgång för val av partnerorganisationer för 

åren 2015-2016. Urvalskriteriet var att en partnerorganisation ska vara ett offentligt organ och/eller en icke-

vinstdrivande organisation som är kapabelt/kapabel att dela ut livsmedelsbistånd och att vidta kompletterande 

åtgärder eller styra personer till ställen där sådana tillhandahålls i enlighet med förordningar och föreskrifter. 

Som preciserande kriterier vid valet av partnerorganisationer beaktades att partnerorganisationerna så täckande 

som möjligt ska representera olika slags aktörer så att mindre bemedlade personer kan komma att omfattas av 

livsmedelshjälpen i stor utsträckning samt organisationernas erfarenhet av att dela ut livsmedel och genomföra 

kompletterande åtgärder. För perioden 2015-2016 godkändes 33 partnerorganisationer. Partnerorganisationer-

nas verksamhet omfattade landskapen i Fastlandsfinland. Inte en enda organisation från Åland ansökte om att 

komma med. 

Genom konkurrensutsättning köptes 10 olika produkter till programmet för att delas ut i tre utdelningsomgångar 

åren 2015 (1 utdelning) och 2016 (2 utdelningar). I produktsortimentet ingick vetemjöl, semlemjöl, grötflingor, 

pastaprodukt, köttkonserv, surskorpa, frukostspannmålsprodukt (müsli), färdiga måltidsingredienser (pasta i 

ostsås), ärtsoppa och mjölkpulver. Den inköpta produktmängden uppgick till sammanlagt 2 936 ton, varav 842,4 

ton riktade sig till 2015 års utdelning och resten till år 2016. Utöver de inköpta produkterna har organisationerna 

också kunnat dela ut donerade produkter som mathjälp. 

Partnerorganisationerna delade år 2015 ut totalt cirka 598 ton livsmedel via sammanlagt 524 utdelningsställen. 

Av livsmedlen hade man sammanställt 74 285 matpaket och lagat 6 608 måltider. Det uppskattades att andelen 

livsmedel som köpts ur fonden utgör cirka 40 % av all mathjälp som partnerorganisationerna delar ut (donerade 

livsmedel eller livsmedel som köpts in för utdelning). Partnerorganisationerna rapporterade att totalt 113 191 

personer omfattades av mathjälpen minst en gång under år 2015. 

Partnerorganisationerna förutsätts vidta kompletterande åtgärder i syfte att stöda den sociala delaktigheten för 

dem som får livsmedelsbistånd. De genomförda kompletterande åtgärderna spände över ett brett spektrum och 

vid genomförandet betonades de åtgärder som bäst lämpade sig för respektive partnerorganisations verksamhet. 

Kompletterande åtgärder utgjorde till exempel information om den offentliga och tredje sektorns tjänster och 

projekt och rådgivning om användningen av tjänsterna, rådgivning om betydelsen av näringsrik kost samt an-

ordnande av stimulerande aktiviteter såsom olika gratisevenemang och klubbar eller kurser för frivilliga. 

Det sammanlagda beloppet av betalda stödberättigande kostnader för genomförandet år 2015 var cirka 1,6 mil-

joner euro, varav ungefär 1,5 miljoner euro var kostnader kopplade till livsmedelshjälp. Det tekniska stödets 

andel av programmets finansiella ram är 5%.  

I och med myndigheternas urvalsförfarande riktades tillsynen över programmet år 2015 mot hur det operativa 

programmets administrations- och kontrollsystem fungerar. I genomförandet inkluderar förvaltningsmyndig-

heten verifieringar på plats vid partnerorganisationernas lokala utdelningsställen. På grund av att genomförandet 

startade i slutet av året avläggs de urvalsbaserade besöken under år 2016. År 2015 avlades besök hos tre lokala 

föreningar, två i samband med Europeiska revisionsrättens effektivitetsrevision i anslutning till matsvinn och 

en i samband med kommissionens årliga utvärderingsmöte.  


