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Anbefaling Tiltak Ansvarlig 

 

Tidsramme  

Norad bør vurdere 

oppfølging av alle de 

spesifikke 

anbefalinger i 

evalueringen til 

bruk ved neste 

utlysning 

 

Norad sikrer at rapportens 

anbefalinger hensyntas i 

arbeidet med den nye 

NORHED-utlysningen på 

Utdanning som gjennomføres 

i 2016. Dette bør inkludere 

alle ledd i prosessen, fra 

utlysning og tilhørende 

dokumenter, til vurdering av 

søknader med bruk av 

fagpaneler. I henhold til 

rapportens anbefalinger bør 

det sikres tilstrekkelig 

dokumentasjon av 

søknadsprosessen og 

vurderingene som gjøres i 

den forbindelse.  

Norad Gjennomføres for 

NORHED-

utlysningen 2016, 

og for eventuelt 

fremtidige 

utlysninger 

 

UD bør vurdere 

lignende 

mekanismer, 

inkludert bruk av 

eksterne paneler, i 

andre 

tilskuddsordninger 

der det er relevant og 

gjennomførbart 

UD/Norad vil sikre 

nødvendig erfaringsdeling 

vedr. bruk av fagpaneler, og 

sørge for at dette vurderes for 

andre tilskuddsordninger der 

det er relevant.  

Som et ledd i dette, vil Norad 

oppsummere erfaringer i et 

erfaringsnotat som 

presenteres UD. 

Norad/ 

UD v/Seksjon for 

tilskuddsforvaltning 

 

 

 

 

 

Sept. 2016  

Gi grundig opplæring 

og rimelig 

arbeidsmengde til 

komitemedlemmer 

 

Eksterne komitemedlemmer 

som engasjeres for å 

gjennomføre 

søknadsvurderinger eller 

partnervurderinger, må gis 

tilstrekkelig veiledning og 

realistisk arbeidsmengde. 

Norad som 

ansvarlig for 

NORHED- 

prosjektet 

Vil gjennomføres i 

forbindelse med 

utlysningen på 

NORHED som 

gjennomføres i 

2016 

 

Etterprøvbare 

vurderinger ved 

dokumentasjon av 

diskusjoner gjort i 

komiteene 

 

UD/Norad tilstreber økt grad 

av åpenhet, og stiller høye 

krav til dokumentasjon. Dette 

ble i stor grad gjennomført i 

tildelingsprosessen rundt 

NORHED-programmet, 

inkludert konklusjoner og 

anbefalinger fra fagpanelene 

som ble benyttet, men 

diskusjonen i komiteene ble 

ikke i tilstrekkelig grad 

dokumentert. Det bør 

vurderes ulike måter å 

dokumentere dette på, for å 

Norad som 

ansvarlig for 

NORHED-

prosjektet 

Vil gjennomføres i 

forbindelse med 

behandlingen av 

neste runde med 

søknader, jf. 

utlysningen på 

NORHED som 

gjennomføres i 

2016 

 



bedre tilbakemeldinger til 

søker, muliggjøre 

etterprøvbarhet og sikre 

læring.   

 


