
 

 
 

Notat 

Side 1 

  

Til: Christian Syse/Utenriksrådens kontor 

Via: Avdeling for regionale spørsmål og utvikling 

Fra: Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning 

Saksbehandler: Ann-Helen Azedo 

Dato: 25.09.2013 

Saksnr.: 13/06466-2 

   

Oppfølging av evalueringen av lokal deltagelse i 

utviklingssamarbeidet 

Det vises til oversendt oppfølgingsnotat fra Norads evalueringsavdeling 8. 

juli 2013 knyttet til Norads studie av lokal deltakelse i utviklingssamarbeidet. 

 

Studien tar for seg problematikken om ‘lokalt eierskap’ til utviklingstiltak. 

Det foreligger to rapporter, hvorav den ene er et rammeverk for analyse av 

folkelig deltakelse i utviklingen. Den andre rapporten er en detaljert ‘case 

study’ hvor rammeverket brukes på helsesektoren i Malawi. 

 

Basert på funnene i Malawi konkluderer studien med at både de nasjonale 

myndighetene og giverne må, langt mer enn det som er tilfellet i dag, 

forankre bistandstiltakene i lokalsamfunnene og fremme folkelig deltakelse i 

disse. 

 

Rapporten er distribuert vidt og gjort kjent gjennom seminarer både i 

Malawi og i Norad. Det er ikke enighet i bistandsmiljøet om lokal deltakelse 

i bistanden faktisk gir en merverdi. Noen mener sågar at behovet for mer 

kunnskap om lokalsamfunnet hvor utviklingsprogrammene foregår, er 

velkjent, og at det derfor ikke er nødvendig med flere behovsanalyser (i.e. 

nytt rammeverk). 

 

Evalueringsavdelingen i Norad foreslår en nøktern oppfølging av studien 

som Avd. for regionale spørsmål og utvikling i hovedsak er enig i (jf. tabell 

under). 

 



Side 2  

Ved tilslutning til nedenstående oppfølgingsplan vil vi formidle beslutningen 

til de berørte. 

 

 

Anbefaling Tiltak (evt. 

begrunnelse for 

ikke å følge opp)   

Ansv. for 

tiltak 

Tids-

ramme 

Resultat 

(endring i 

politikk el. 

praksis). Evt. 

kommentarer. 
1. Rammeverk for 

analyse av 

lokal deltakelse 

bør gjøres kjent 

a. i bistands-

forvaltningen 

b. i dialog med 

partnere 

(myndigheter 

og frivillige 

organisasjoner) 

a) Rapport 1 

(Rammeverket) 

gjøres kjent i 

Norads Avdeling 

for sivilt samfunn 

til bruk i dialogen 

med de norske 

frivillige 

organisasjonene 

 

b) Til bruk i 

dialogen med 

myndigheter og 

frivillige 

organisasjoner på 

landnivå ved 

ambassader som 

forvalter bistand 

Norad 

v/avdeling 

for sivilt 

samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

Regionavd/ 

Ambassader 

 

 

Oktober 

2013 

 

2. Behovet for 

mer lokal-

kunnskap, bør 

aktivt vurderes i 

planlegging, 

gjennomføring 

og evaluering av 

norsk 

utviklings-

samarbeid på 

landnivå, 

eksempelvis ved 

å foreta flere 

feltbesøk 

Ambassadene 

anmodes om at det 

foretas hyppigere 

feltbesøk der det er 

formålstjenlig. 

Gjennomførte 

feltbesøk bør 

dokumenteres, jf. 

Håndbok for 

Tilskuddsforvaltning, 

A17. 

Regionavd./ 

Ambassader 

Oktober 

2013 

 

 

 

 

SEBF vil utarbeide rapport basert på innspill fra Norad og ambassader om 

ett år, jf. evalueringsinstruksen av 29.5.06. 


