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Evaluering av Norsk Folkehjelps mineryddingsprogram.  Oppfølgingsplan 
 

Det vises til notat fra Norad datert 19. februar 2010 til Ass. utenriksråd for 
utviklingssaker angående oppfølging av evalueringen av de humanitære 

mineryddingsaktivitetene til Norsk Folkehjelp. 
 

Evalueringsavdelingen i Norad anbefaler at evalueringen følges opp 
gjennom at anbefalingene til evalueringsteamet blir lagt til grunn i 

nåværende og fremtidig planlegging og gjennomføring av bistand relatert til 
humanitær minerydding, og gjennom at Departementet går i dialog med 

Norsk Folkehjelp for å drøfte de anbefalingene som rapporten tar opp med 

sikte på å bedre dokumentasjonen og rapporteringen av resultater.  Dette 
notatet er utarbeidet av Seksjon for humanitære spørsmål, med innspill fra 

Vest-Balkanseksjonen. 
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Status 
Rapportens anbefalinger ble diskutert i det årlige møtet mellom Seksjon for 

humanitære spørsmål og Norsk Folkehjelp om rammeavtalen for humanitær 
nedrustning 29. januar d.å. Blant annet anerkjente Norsk Folkehjelp at det 

finnes rom for forbedring når det gjelder bedre integrering av 

sosioøkonomiske aspekter og kompetanse i deres programmer.  Norsk 
Folkehjelp anerkjente også relevansen av deres prosjekter for 

implementering av FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og 

sikkerhet.  Rapportens anbefalinger om bedre dokumentasjon av oppnådde 

resultater, blant annet gjennom et bedre system med målsettinger og 

indikatorer, er allerede fulgt opp gjennom Norsk Folkehjelps rapportering 
på rammeavtalen for 2009. 

 
Departementet har i sine tilbakemeldinger til evalueringsteamet og til Norsk 

Folkehjelp fokusert på rammeverket for de humanitære tildelingene til 
Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid, inkludert støtte til land i oppfylling 

av deres juridiske forpliktelser under Minekonvensjonen, samt kravet om å 
inkludere et kjønnsperspektiv. 

 
Oppfølgingsplan 

Konkret foreslås følgende oppfølgingsplan i 2010: 
 

• Departementet følger opp anbefalingene om bedre integrering av 
sosioøkonomiske aspekter i mineprogrammet, der dette er relevant, i sin 

kontinuerlige dialog med Norsk Folkehjelp og gjør en foreløpig 
konklusjon på det årlige møtet i 2011. 

• Departementet vil gå i dialog med Norsk Folkehjelp om bærekraften for 

hundesenteret i Bosnia. 
• Departementet vil i sin behandling av den endelige rapporten for 

rammeavtalen i 2009 legge vekt på dokumentasjon av resultater og 
sammenheng mellom målsettinger og indikatorer 

• Departementet følger opp anbefalingene om en bedre strategi for 

kapasitetsbygging når Norsk Folkehjelp planlegger å avvikle et program.  
Dette er allerede gjort av Vest-Balkanseksjonen i dialog om Norsk 
Folkehjelps program i Bosnia, der Departementet har vektlagt viktigheten 

av å inkludere en kapasitetsbyggingskomponent.  Seksjon for humanitære 

spørsmål vil trekke på denne erfaringen i sin dialog med Norsk Folkehjelp 
om andre programmer. 

• Departementet vil innen august 2010 gå i dialog med ambassadene i Addis 
Abeba og i Amman, samt med Norsk Folkehjelp, angående rapportens 

konkrete anbefalinger om utarbeidelse av en ”businessplan” i Etiopia og 
avvikling av kontoret i Jordan. Angående sistnevnte vil Departementet ha i 

mente behovet for å bidra til at Jordan oppfyller sine 
mineryddingsforpliktelser under Minekonvensjonen. 

• Departementet vil be Norsk Folkehjelp holde departementet jevnlig 
oppdatert på hvordan organisasjonen følger opp anbefalingene som gjelder 

interne beslutningsstrukturer og organisasjon. 

• Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål vil rapportere 
oppfølgingspunkter til Utenriksråden innen 1. april 2011. 
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Tilråding 
Det anbefales at Utenriksråden godkjenner ovenstående oppfølgingsplan 

Dette notatet/oppfølgingsplanen vil være del av den kontinuerlige kontakten 
med Norsk Folkehjelp i 2010, og erfaringene vil bli diskutert på det årlige 

møtet i 2011. 
 


