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Rapport om oppfølging av evaluering av norsk støtte til kvinners 
rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 

Oppfølgingsplan for ovennevnte evaluering ble godkjent i oktober 2015. I henhold til 

evalueringsinstruksen skal det innen et år etter oppfølgingsplan lages en rapport om 
gjennomføring. Dette notatet utgjør rapporten, og er godkjent av assisterende 
utenriksråd Syse 8.12.2016. Den oversendes evalueringsavdelingen i Norad. 
 
Departementets oppfølgingsplan inneholdt tre oppfølgingspunkter. 
 

Evalueringens anbefaling 1:  
Mer strategisk bruk av likestillingsbistanden. Identifisere områder der Norge har 
komparative fortrinn og støtten kan spille en katalytisk rolle: 
 • Ta læring fra og bygge på erfaringene fra satsningen på pilotambassadene.  
• Øke/bruke kvinnebevilgningen mer strategisk.  

• Få støtte til kvinner og likestilling inn i de store norske satsningsområdene. Tenke 
stort.  
 
Departementets tiltak: 
• UD vil følge opp disse anbefalingene i utarbeidelse av ny handlingsplan/strategi for 
kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. Evt. geografisk 
konsentrasjon og valg av satsingsområder vil defineres her.  
• Erfaringene fra pilotsatsingen vil tillegges vekt i den videre innsatsen for å styrke 
rutiner, allokering av ressurser og arbeidsformer.  
• Satsinger med «store penger» skal følges opp for at kjønnsperspektiv og kvinners 
rettigheter ivaretas der det gir god effekt.  

• Vurdering av hvordan Kvinnebevilgningen kan styrkes som virkemiddel for likestilling, 
pågår, og dette vil bl.a. gjenspeiles i et nytt ordningsregelverk.  
• Også andre ordningsregelverk og avtaleverk vil bli vurdert for å styrke krav til 
integrering av, og rapportering om, kvinners rettigheter og likestilling (og andre 
tverrgående hensyn) der det er mest relevant.  
 
Rapport: 
En ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og 
utviklingspolitikken, «Frihet, makt og muligheter» (2016-2020) er utarbeidet. Planen 

konsentreres om fem tematiske satsningsområder: jenters utdanning, kvinners politiske 
deltakelse, kvinners økonomiske deltakelse, bekjempelse av vold mot kvinner, seksuell 

og reproduktiv helse og rettigheter. De prioriterte temaene er valgt fordi de er 
anerkjente kjerneområder for å bedre kvinners situasjon, og har relevans og prioritet i 



   
både utenriks- og utviklingspolitikken. Seksjon for FN politikk følger opp med relevante 
seksjoner for å sikre at de ivaretar kjønnsperspektivet og kvinners rettigheter i de 
budsjettpostene som er relevant for de fem prioriterte satsningsområdene. I tillegg 
opprettes et eget program kalt LIKE – Likestilling for utvikling. Programmet skal på 
etterspørsel, og etter kapasitet, støtte utviklingslands arbeid for l å oppnå likestilling. Det 
vil kombinere norske likestillingserfaringer med god bistandspraksis.  
 
Kvinnebevilgningen vil brukes slik at den bidrar til at totaliteten i departements midler 
støtter opp under de prioriterte områdene i handlingsplanen på en balansert måte. 
 
Ordningsregelverk vil løpende vurderes slik at de brukes på en mest mulig 

resultateffektiv måte i henhold til politiske prioriteringer.  
 
Evalueringens anbefaling 2:  
Innføre obligatorisk og mer systematisk resultatrapportering.  
• Utvikle endringsteori for likestillingssatsningen.  
• Bruke «gendermarkør» mer konsekvent.  
• Klargjøre arbeidsdeling UD og Norad om resultatrapportering av norsk støtte.  
 
 
Departementets tiltak:  
• Det vil bli vurdert en overordnet rapportering som vil kunne følge av ny 

handlingsplan/strategi.  
• Endringsteori vil inngå i planen/strategi.  
• Arbeidsdeling for resultatrapportering følger forvaltningsansvar.  
• Det vil vurderes om Norad kan få en rolle i å analysere resultatrapportering som 
gjøres over flere budsjettlinjer.  
 
Rapport:  

Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling har et overordnet mål, hovedmål, 
delmål og opplistede tiltak på fem prioriterte satsningsområder, altså en klar 
endringsteori. Resultatrapportering på planen vil gjøres i Utenriksdepartementets årlige 
budsjettforslag til Stortinget, Prp. 1 S. Seksjonene ansvarlige for de relevante 

budsjettlinjene knyttet til de fem prioriterte innsatsområdene må inkludere 
resultatrapportering knyttet til kvinners rettigheter og likestilling. Norad er bedt om å 
vurdere hvordan best sikre et godt tilfang av resultater. OECD/DAC har utarbeidet ny 
veileder for bruk av «likestillingsmarkøren», og denne vil gjøres kjent for 
utenrikstjenestens brukere.   
 
Evalueringens anbefaling 3: 
 Styrke kapasiteten og kompetansen i den norske bistandsforvaltningen når det gjelder 
«gender», prosjektoppfølging og rapportering på resultat.  
 
Departementets tiltak:  



   
• Departementet styrker kapasiteten ved etableringen av innsatsgruppe for likestilling 
som skal bidra til en sterkere og mer effektiv koordinering av samarbeidet i 
departementet, og mellom UD og Norad.  
• Norad vil kunne få deloppgaver som følge av den kommende handlingsplanen/ 
strategi. Dette vil reflekteres i tildelingsbrev.  
 
Rapport:  
Innsatsgruppe for likestilling er etablert og er sammensatt av representanter fra 
relevante seksjonene i departementet og fra Norads likestillingsseksjon. Innsatsgruppen 
ledes av seksjon for FN-politikk. Den har jevnlige møter, rundt tre ganger i halvåret. 
Gruppen har tatt del i utviklingen av en ny handlingsplan for kvinners rettigheter og 

likestilling, og vil på bakgrunn av årlig arbeidsplan også være sentral i gjennomføringen 
av politikken på feltet. Fagsiden på UD-intranett er oppdatert og betydelig styrket, bl.a. 
med veiledning om integrering av likestillingsdimensjonen. Likestilling inngår i UKS kurs 
om forvaltning. Norad vil bidra til resultatrapportering av handlingsplanen. 

 


