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Partistyrelsens svar på medlemsinitiativ om ”Kommunkretsarnas ekonomi”
De ekonomiska förutsättningarna för Centerpartiets kretsar och distrikt ser olika ut. I några fall
är ekonomin mycket god, i andra är det mer kärvt att få verksamheten att gå runt. Svårast torde
det vara i de kretsar som inte har mandat i kommunfullmäktige, eller där det kommunala
partistödet är mycket lågt.
I samband med Centerpartiets stora stadgerevision 2007 framhölls principen att varje del av
organisationen själv ska bära de kostnader som uppgifterna i stadgarna medför. En princip som
partistyrelsen menar bör gälla även framöver. Principen fick direkt till följd att
riksorganisationen numera helt bekostar ombudens resa, kost och logi i samband med
partistämmorna. Detta motsvarar en kostnad om 5-6000 kronor per ombud, beroende på
stämmans längd och tillhörande resekostnader.
För att öka kretsars- och distrikts möjligheter att medverka vid centrala arrangemang
subventionerar riksorganisationen idag deltagaravgifterna på kurser och konferenser, t ex de
nationella kretsordförandeträffarna. Kostnaden för att utveckla nya basutbildningar som via
Studieförbundet Vuxenskolan ska komma kretsarna till del har helt central finansiering.
Riksorganisationen tar också drift- underhåll- och utvecklingskostnader för organisationens
medlemsregister och för den tekniska plattformen som används för lokala och regionala
hemsidor, inklusive vårt e-postsystem.
För att öka det personella stödet till kretsar och distrikt har Partistyrelsen beslutat att
decentralisera riksorganisationens personalorganisation. Under 2012 etableras 8 regionala kontor,
med totalt ett 20-tal medarbetare som anställs för att stödja och utveckla det lokala och regionala
arbetet. Denna satsning rör sig ekonomiskt i storleksordningen 15 miljoner kronor/år.

Medlemsavgiften i Centerpartiet tillfaller kretsarna. Det innebär att en lyckad
medlemsrekrytering direkt ger ekonomiskt resultat i den lokala kassan. 10 nya medlemmar ger
1500 kronor och samtidigt nya människor som kan engageras i det lokala partiarbetet.
En jämförelse med de övriga partierna i Alliansen visar att Centerpartiet är det enda parti där
ekonomiska medel som medlemsavgifter och serviceavgifter inte förs från den lokala till den
centrala nivån.
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