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Rapport på oppfølgingsplanen fra følgeevalueringen av klima- og skoginitiativets støtte til 
sivilt samfunn 2009-2012. 

Det vises til assisterende utenriksråd Syses notat med plan for oppfølging av evalueringen av Klima– og 
skoginitiativets (KoS) støtte til sivilt samfunn (post 166.73), sendt 14.1.2013. Det vises samtidig til 
notatet, datert 20.12.2013, om overføring av ansvaret for oppfølgingen av følgeevalueringen på Klima- og 
skoginitiativet til Klima og miljødepartementet. 

 
Avdeling for sivilt samfunn (SIVSA) har jobbet med oppfølgingsplanen på et overordnet nivå, det betyr 
at vi har forsøkt å se flere ting i sammenheng og ikke bare som enkeltstående oppfølgingspunkter. 
Kunnskapsforvaltningen og resultatrapporteringen faller begge deler under den mer overordnede 
strategiske porteføljeforvaltningen.  I det følgende notatet redegjøres det for oppfølgingen av hvert enkelt 
punkt av planen, der det må ses i sammenheng med andre oppfølgingspunkter blir det nevnt spesifikt.  

 
  

1. Styre porteføljen mer helhetlig etter klima og skoginitiativets mål. Mer strategisk og 
helhetlig portefølje  

 
En mer helhetlig og strategisk portefølje var et hovedmål ved søknadsrunden for 2013-15. Utlysningen 
var organisert rundt fire tematiske hovedområder. Søknadsrunden ble gjennomført i to faser – først en 
åpen utlysning av konseptnotater, hvorpå 46 av disse ble invitert til å levere full søknad og 42 prosjekter 
endte opp med en avtale  

 
I tillegg til søknadenes individuelle kvalitet ble prosjektene vurdert ut fra faglig og politisk relevans 
(inkludert skogprosjektets mål) innenfor hver enkelt kategori. Det ble også søkt å oppnå en viss 
geografisk konsentrasjon i tråd med prioriteringer i utlysningen.  

 
Denne tilnærmingen følges videre opp i dialogen med støttemottakerne og i kunnskapsforvaltning.  

 
I tilknytning til Oslo REDD Exchange (29-30 oktober 2013) arrangerte SIVSA et møte for alle 
tilskuddsmottakerne i den nye porteføljen (2013-2015). Møtet var todelt: en plenumsdel og en del hvor 
man delte inn etter kategori. Noe av hensikten var å koble organisasjoner i samme kategori opp til 
hverandre. Dette er også et ledd i kunnskapsforvaltningen og rapporteringen og omtales mer under.  

 
Tidsramme: påbegynt og løpende 
Hovedansvarlig: SIVSA, i samarbeid med Klima og miljødepartementet (KLD).   
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2. Styrke kunnskapsforvaltningen av porteføljen (samlet anbefaling 1, 4 og 5 fra EVALs 
notat); 

Opprette et kunnskapsforvaltningssystem for å lette tilgangen til prosjektinformasjon og annen 
løpende informasjon om skog og klima-  

Det er utarbeidet og lansert en egen nettportal for klima og skog/sivilt samfunnsporteføljen på norad.no. 
Portalen ble lansert i forbindelse med Oslo Redd Exchange. Portalen har et søkbart kart hvor man finner 
alle 42 prosjekter under land, kategori og underkategori, prosjekttype og fokusområde. Målgruppe for 
nettsiden er aktører, hjemme og ute, som jobber med REDD+ og som søker å lære om andre prosjekter. 
I første omgang inneholder nettsiden det søkbare kartet med kort informasjon om de 42 prosjektene i 
den nye porteføljen, en analyse av porteføljesammensetningen, lenker og nyttig informasjon om 
prosessene og regelverk for ordningen, samt innrapporterte resultater og erfaringer fra den gamle 
porteføljen.  

 
Nettsiden er ment som en plattform for å legge ut ny informasjon fra hvert prosjekt og flere 
innrapporterte resultater og erfaringer. SIVSA og Norads kommunikasjonsavdeling vil avtale flere 
stoppunkter fremover for å kunne videreutvikle og oppdatere siden slik at den kan være en levende side 
for målgruppen.  

 
Oslo REDD Exchange var en viktig arena for kunnskapsdeling. Konferansen tok utgangspunkt i de fire 
tematiske kategoriene i porteføljen (Sustainable landscapes, commodities supply chains, analysis og 
consensus). Deltakerne kunne følge debatter og faglige innlegg innenfor de tre førstnevnte kategoriene, i 
tillegg til plenumsdebatter.  

 
Sivilt samfunn fikk stor plass, både i debattene og i pausene via resultatbaren. 15 organisasjoner fra den 
gamle porteføljen ble valgt ut til å stille ut sine resultater i resultatbaren som var bemannet i alle pauser 
og ble et naturlig sted for nettverksbygging og dialog.  

 

Sette i gang oversiktsstudier og studier om utvalgte tema for å gjøre lærdommer fra de mange 
kompetente tilskuddsmottakerne lettere tilgjengelig 

SIVSA har ikke prioritert større oversiktsstudier i 2013, men har gitt prioritet til mindre artikler om 
konkret resultatoppnåelse hos forskjellige tilskuddsmottakere. Disse resultatarkene (10 totalt) har den 
norske befolkning som målgruppe, og legges ut på resultatportalen på norad.no.  

 
I 2014 planlegges det å gå noe dypere inn i resultatoppnåelse og erfaringer med gender som et 
tverrgående tema i SIVSAs klima- og skogportefølje. SIVSA har dialog med Avdelingen for Klima, 
Energi og Miljø (KEM) og seksjon for likestilling og rettigheter (LIRE) rundt dette.  

 
Se også under punkt 3. resultatrapportering. Ved å utvikle rapporteringsformatet vil vi få tilgang på flere 
lærdommer fra tilskuddsmottakerne.  

 
Styrke den løpende forvaltningen av programmet med flere klima- og skogeksperter 
 
SIVSAs egen forvaltning av klima og skogporteføljen har ikke blitt styrket med flere fageksperter. Ser 
man på Norad som helhet så har det likevel blitt en betydelig styrking av klima- og skogekspertisen i 
andre avdelinger, spesielt i KEM. SIVSA og KEM utvikler systemer for bedre samarbeid, 
kommunikasjon, informasjonsdeling og rådgivning mellom avdelingene. På denne måten vil også 
SIVSA dra nytte av kompetanseøkningen i KEM.  
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Oppfølgingspunktene fra evalueringen sier nettopp at en bedre samhandling mellom de ulike avdelinger 
og departementer vil styrke SIVSA både REDD-faglig og forvaltningsmessig. Det har blitt gjort flere 
tiltak som har styrket denne samhandlingen. Oslo REDD Exchange var i seg selv et eksempel på 
samarbeid og samhandling mellom alle involverte parter i Klima- og skogprosjektet. Mulighetene 
konferansen ga for å styrke både kunnskapsforvaltningen og styringen av porteføljen ble brukt godt.  

 
I tillegg til Oslo REDD Exchange har det fra høsten 2013 vært mer systematisk kommunikasjon mellom 
SIVSA og de relevante avdelingene i Norad, og med Utenriksdepartementet (UD) og KLD. Gjennom å 
delta på de ukentlige task force møtene i Norad har SIVSA blitt orientert om alle aktuelle saker innenfor 
forvaltningen av og politikken rundt klima- og skogsatsingen.  

 
SIVSA har også delt inn porteføljen slik at hver saksbehandler har et ekstra ansvar for en kategori og for 
et land/region. Landansvarlige har blitt invitert inn i KLD sine sirkelmøter på land.  

 
Tidsramme: påbegynt og løpende  
Hovedansvar: SIVSA er hovedansvarlig for prosessen med å utvikle gode systemer for bedre 
kunnskapsforvaltning. Kunnskapsforvaltningen blir et samarbeid mellom flere aktører. Roller og 
ansvarsområder for øvrige aktører (KLD, KEM, AMOR) avklares som del av prosessen.   

 

3. Forbedre rapporteringssystemet for å få mer informasjon om resultater 

SIVSA har i samarbeid med Avdeling for metode og resultater i Norad (AMOR)utviklet et 
resultatrapporteringsskjema i tråd med det reviderte søknadsskjemaet som ble brukt i den siste 
utlysningsrunden. Skjemaet gir også plass til at organisasjonene skriver om en konkret resultatoppnåelse 
som vi kan formidle til offentligheten, de andre organisasjonene og involverte parter i Klima- og 
skogprosjektet.  

 
SIVSA og AMOR har i tillegg jobbet mye med mulighetene for å få til en bedre helhetlig og aggregert 
porteføljerapportering gjennom å utvikle et sett felles indikatorer som alle partnere oppfordres til å velge 
blant og rapportere på. 

 
Tidsramme: påbegynt- søknadsskjema ferdig, revidering av kontraktsmal ferdig, ny rapporteringsmal 
ferdig. 
Hovedansvarlig: SIVSA i samarbeid med AMOR 

 

4. Pålegge at delfinansierte prosjekter gir informasjon om hele det støttede prosjektet, ikke 
bare de norske midlene.  

Dette er allerede ivaretatt i søknadsrunden for 2013-15 og følges opp videre i dialogen med 
organisasjonene rundt rapportering.  
 
Tidsramme: påbegynt og løpende 
Hovedansvarlig: SIVSA 

 

5. Unngå å skape urealistiske forventninger til langsiktig REDD+ finansiering blant 
tilskuddsmottakere og lokalbefolkningen, blant annet ved gode utfasingsplaner.  

Anbefalingen ivaretas løpende gjennom dialog med organisasjonene samt tydeliggjøring i kontraktene. 
 

Tidsramme: påbegynt og løpende 
Hovedansvarlig: SIVSA 
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6. Se prosjekter i sammenheng, blant annet ved at søknader må informere om hvordan de 
passer med andre pågående nasjonale og internasjonale aktiviteter i landet og målene for 
det norske klima-og skoginitiativet 

Anbefalingen er ivaretatt i søknadsrunden for 2013-2015 gjennom at søknadsskjemaet ba eksplisitt om 
denne typen informasjon. Arbeidet følges opp videre gjennom dialogen med organisasjonene og 
gjennom den årlige rapporteringen. SIVSA har fordelt oppfølgingsansvar av enkelte viktige skogland på 
saksbehandlerne som jobber med porteføljen. Saksbehandler med landansvar har kontakt med KLD, 
KEM og UD om sitt land og deltar på de landspesifikke sirkelmøtene arrangert av KLD.  

 
SIVSA har gjort en kartlegging av hvilke aktører som brukes i de enkelte land for å implementere 
prosjektene. Indonesia er så langt beste eksempel på hvordan SIVSA kan bidra som en koordinerende 
part for våre partnere som har prosjekter i landet. Et eget Indonesiamøte ble arrangert av SIVSA i 
forkant av Oslo REDD Exchange med formålet å samle alle aktører og se prosjektene i en helhetlig og 
landspesifikk sammenheng.  

 
Fellesformøtet før Oslo REDD Exchange for alle SIVSA partnere i den nye porteføljen bidro også til å 
gjøre organisasjonene mer oppmerksomme på andre aktører i samme land eller som jobber med samme 
tematikk. Dette er også del av det overordnede fokuset på en styrket porteføljestyring som omtales 
under punkt 1.  

 
Tidsramme: påbegynt og løpende 
Hovedansvarlig: SIVSA, i samarbeid med KLD.  
 

7. Tilby opplæring i rapportering og monitorering til de tilskuddsmottakerne som trenger 
dette.  

Saksbehandlerne i SIVSA har gitt konkrete tilbakemeldinger til alle organisasjonene på deres 
prosjektdokumenter. Resultatrammeverket og risikohåndtering har vært de viktigste 
oppfølgingspunktene i denne dialogen. Resultatmanualen fra Norads hjemmeside og andre ressurser har 
blitt delt med avtalepartnerne der det har vært nødvendig med en bedre forståelse for hva Norad legger i 
resultatrammeverket.  

 
Utkast til rapportskjemaet har også blitt formidlet til alle i flere fellesmailer. Skjemaet forklarer mer 
rundt Norads rapporteringskrav og fokus på resultatrapportering. 

 
Tidsramme: løpende i dialogen med organisasjonene 
Hovedansvarlig: SIVSA 
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