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Evalueringsprogram 2014 – 2016 

Evalueringsavdelingens virksomhet er styrt av en egen instruks for evalueringsvirksomhet i 

norsk bistandsforvaltning, gitt av utenriksråden 29. mai 2006. I henhold til denne instruksen skal 

avdelingen utarbeide et rullerende 3-årsprogram. Vesentlighet, risiko og egenart er kriteriene 

som skal legges til grunn for valg av evalueringsprosjekter, i tråd med statens 

økonomistyringsreglement.   

Evalueringsprogrammet for 2014 – 2016 ser på flere tematiske områder innen sosial og 

økonomisk sektor, i tillegg til å dekke satsninger innen klima og energi, humanitær bistand og 

støtte til fred og forsoning. I tillegg vil Evalueringsavdelingen bestille noen studier som 

sammenfatter evalueringer på tvers av sektorene. Vi ser på støtte til det sivile samfunn gjennom 

blant annet å vurdere bruken av paraply- og nettverksorganisasjoner, mens norsk støtte til de 

multilaterale organisasjonene hovedsakelig dekkes gjennom avdelingens partnerskapsavtaler 

med evalueringskontorene i FNs utviklingsprogram og Verdensbanken.  

Evalueringsavdelingen har som mål å evaluere størsteparten av bistandsbudsjettets 

innsatsområder i løpet av en periode på fire til fem år. Det tas sikte på å oppnå en balanse 

mellom tematiske evalueringer og policy-evalueringer, samt evalueringer av systemer og kanaler 

i utviklingssamarbeidet. 

Programmet vil kunne endres dersom det oppstår nye behov eller forutsetninger. Programmet 

og en mer detaljert oversikt over planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider 

(www.norad.no/evaluering). 
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Pågående evalueringer 

Evaluering av systemer for å sikre evaluerbarhet i norsk bistandsforvaltning  
Evalueringen skal se på gjeldende systemer, regler og rutiner for å sikre evaluerbarhet og 
resultatmåling i norsk bistandsforvaltning (inkludert Utenriksdepartementet, ambassader med 
bistandsforvaltning og Norad). Den skal også vurdere Evalueringsavdelingens arbeid ved å se 
på i hvilken grad resultatmåling vektlegges og gjennomføres.  
Rapporten vil foreligge i april 2014     Ansvarlig: Vibecke Dixon 

 
 

Evaluering av Training for Peace-programmet (TfP)  
 Evalueringen skal gi innsikt i virkningene av TfP-programmets bidrag til opplæring og 
utplassering av personell til fredsoperasjoner, og gi informasjon om hvorvidt programmet er på 
rett vei for å nå målene om å bygge opp bærekraftig afrikansk kapasitet for deltakelse i 
fredbevarings- og fredsbyggingsoperasjoner. Dette inkluderer rollen forskningsaktiviteter og 
politikkutforming spiller for å nå disse målene. Evalueringen dekker i hovedsak programmets 
inneværende tidsperiode 2011 - 2015.  
Rapporten vil foreligge i september 2014   Ansvarlig: Anette Haug 
 

 Virkningsevaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre- og 
barnehelse (NIPI) – Fase II  
NIPI er et av fem bilaterale partnerskapsinitiativ som norske myndigheter har inngått for å bidra 
til at tusenårsmålene om bedre helse og redusert dødelighet for mor og barn blir nådd. 
Hovedformålet med evalueringen er å gi partene informasjon om i hvilken grad tiltakene som 
støttes virker, og eventuelt hvorfor. Sammenligningsgrupper blir brukt for å vurdere hvorvidt 
virkninger kan tilskrives tiltakene.  
Grunnlagsrapport vil foreligge i mai 2014                    Ansvarlig: Siv Lillestøl 

 Virkningsevalueringen vil foreligge i mai 2016                Ansvarlig: Siv Lillestøl 
 

 
Følgeevaluering av regjeringens klima- og skoginitiativ (KoS): Synteserapport  
Denne evalueringen dekker perioden 2007 til 2013 og formålet er å vurdere i hvilken grad de 
forventede resultatene er oppnådd. Klima- og utviklingsmålene skal vurderes hver for seg, i 
tillegg til at evalueringen ser på hvordan disse målene henger sammen. Evalueringen vil 
oppsummere resultater og erfaringer og tjene som innspill til det videre arbeidet til både klima- 
og skoginitiativet og det bredere arbeidet innenfor Reducing Emissions for Deforestation and 
Forest Degradation in Developing Countries (REDD).  

 Rapporten vil foreligge i august 2014    Ansvarlig: Ida Hellmark 
 
 

Følgeevaluering av norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og 
forskning for utvikling (NORHED)  
Formålet med følgeevalueringen av NORHED er å sikre kunnskapsbasert læring innenfor feltet 
høyere utdanning og utvikling, slik at fremtidige investeringer mer effektivt kan bidra til 
kapasitetsbygging av høyere utdanningsinstitusjoner for å fremme utvikling. Det er forventet at 
det skal gjennomføres mellom to og fem evalueringer.  
Teoretisk rammeverk innen mai 2014    Ansvarlig: Ida Lindkvist 
Prosessevaluering: Oppstart høsten 2014   Ansvarlig: Ida Lindkvist 
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Evaluering av norsk støtte gjennom og til paraply- og nettverksorganisasjoner i sivilt 
samfunn   
Formålet med evalueringen er å gi råd angående fremtidig norsk støtte gjennom og til paraply- 
og nettverksorganisasjoner, ved å vurdere deres måloppnåelse, effektivitet og “added value” når 
det gjelder støtte til utvikling av sivilsamfunnet. Evalueringen inkluderer studier i to land, 
Tanzania og Nepal, i tillegg til å se nærmere på arbeidet til relevante organisasjoner i Norge.  
Rapporten vil foreligge i september 2014   Ansvarlig: Anette Haug 
 
 
Syntesestudie: Utilsiktede effekter i norsk bistand  
På grunnlag av forskning og tidligere evalueringer skal studien sammenfatte funn som gjelder 
bistandens utilsiktede effekter – både positive og negative. Studien vil også bidra med forslag til 
mulige endringer som kan redusere omfanget av negative utilsiktede konsekvenser.   
Rapporten vil foreligge i mai 2014    Ansvarlig: Anita Haslie 
 
 
Evaluering av den norske innsatsen på Haiti etter jordskjelvet 
Etter jordskjelvet som rammet Haiti 12. januar 2010, lovet Norge å bidra med 800 millioner 
kroner til nødhjelp og gjenoppbygging. Disse midlene ble brukt i perioden 2010 - 2012. 
Evalueringen skal vurdere resultatene av den norske innsatsen, samt dra lærdom av hvordan 
Norge organiserte arbeidet, til nytte for fremtidig norsk innsats i andre ekstreme situasjoner med 
komplekse politiske forhold. 
Rapporten vil foreligge i september 2014   Ansvarlig: Øyvind Eggen 
 
 
Evaluering av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund)  
Norfund ble opprettet for drøyt femten år siden. Hovedformålet med evalueringen er å forstå 
Norfunds rolle som et instrument for norsk utviklingspolitikk ved å dokumentere 
utviklingsresultatene. Evalueringen er således ment å bidra med lærdommer for fremtidig 
planlegging innen utviklingsfinansiering for en bærekraftig privat sektor, særlig i de minst 
utviklede landene.   
Rapporten vil foreligge i september 2014   Ansvarlig: Balbir Singh 
 
 

Planlagte evalueringer  
 

Studie av metoder for å evaluere støtte til kapasitetsutvikling  
Det planlegges en fellesevaluering av kapasitetsutvikling (se omtale senere i programmet) og 
denne studien vil bidra til å legge til rette for best mulig metodevalg for en slik evaluering.  
Oppstart i februar 2014      Ansvarlig: Øyvind Eggen 
 
 
Fellesevaluering av norsk multilateral bistand til grunnutdanning  
Norsk bistand til utdanning har blitt fordoblet i løpet av det siste tiåret, og en betydelig økning av 
støtten blir kanalisert gjennom multilaterale kanaler. UNICEF og Globalt partnerskap for 
utdanning (GPE) får hoveddelen av de norske multilaterale midlene for grunnutdanning. 
Formålet med å evaluere norsk støtte til disse er å generere informasjon om effektivitet og 
virkninger av norsk bistand til grunnutdanning gjennom de multilaterale i løpet av det siste tiåret 
(2003 - 2012). Land som er valgt for studier er Etiopia, Madagaskar, Nepal, Pakistan and 
Zambia. 
Oppstart i mars 2014       Ansvarlig: Eva Kløve 
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Resultatoppnåelse innenfor likestilling og kvinners rettigheter   
Tidligere evalueringer av likestilling og kvinners rettigheter, inkludert midtveisgjennomgangen av 
Norges Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet (2007 -2013), 
har primært fokusert på institusjonelle spørsmål og prosesser. Det er lite dokumentert kunnskap 
om hva som skjer med de primære målgruppene i mottakerlandene. Fokus for denne 
evalueringen vil være på resultater.  
Oppstart i april 2014                                             Ansvarlig: Siv Lillestøl 
 
 
Studie av grunnlagsdata for norsk bistand til Myanmar  
Myanmar og Norge har påbegynt et langsiktig bilateralt samarbeid etter flere år med norsk 
engasjement i fredsprosessen og støtte til humanitære tiltak. Bistanden er primært rettet mot 
naturressursforvaltning innen energi, miljø og klimaforandring, og institusjons-samarbeid er en 
sentral komponent innen disse områdene. For å sikre kvalitetsmessige evalueringer av 
bistanden, vil en innsamling og analyse av grunnlagsdata innen utvalgte områder bestilles.  
Oppstart i mars 2014       Ansvarlig: Eva Kløve  
 
 
Fellesevaluering av støtte til kapasitetsutvikling 
Støtte til kapasitetsutvikling utgjør en viktig komponent i mye utviklingssamarbeid. I et samarbeid 
med Sida i Sverige og Danida i Danmark vil Evalueringsavdelingen se nærmere på erfaringene 
med støtte til kapasitetsutvikling i forskjellige typer bistand fra de skandinaviske landene. 
Oppstart i 2014       Ansvarlig: Ikke besluttet 
 
 
Syntesestudie: Erfaringer med bruk av resultatbasert finansiering 
Resultatbasert bistand innebærer ulike typer ordninger der man betaler for oppnådde resultater. 
Resultatbasert finansering brukes også innenfor sektorer som mottar støtte fra Norge, for 
eksempel i form av at en helseinstitusjon får betalt avhengig av resultatene som oppnås, framfor 
å få et fast beløp. Norge støtter slike ordninger innen ulike sektorer som helse, utdanning, klima 
og energi.  Studien vil se nærmere på bruken av resultatbasert finansiering innenfor norsk 
bistand. 
Oppstart i 2014      Ansvarlig: Ikke besluttet 
 
 

Evaluering av Norge som pådriver i internasjonal bistand 
Norge har tatt mål av seg å ha en ledende rolle innen utvalgte satsningsområder i internasjonal 
bistand, eksempelvis innenfor global helse og integrering av kvinner i fred- og forsoningsarbeid. 
Norge støtter også en rekke organisasjoner – både frivillige og multilaterale – som igjen har som 
en av sine hovedoppgaver å påvirke andre aktører. Denne formen for pådriverarbeid skjer 
gjerne i krysningen mellom bistand og politikk. Evalueringen vil kartlegge hvilke områder Norge 
søker å innta en pådriverrolle, for så å vurdere erfaringene og eventuelle resultater fra slikt 
arbeid. 
Oppstart i 2014      Ansvarlig: Ikke besluttet 
 
 
Evaluering av utdanningstiltak gjennom de store frivillige organisasjonene  
Mellom 80 og 90 prosent av de norske midlene som kanaliseres bilateralt til grunnutdanning går 
gjennom frivillige organisasjoner. Formålet med å evaluere norsk støtte til disse er å generere 
informasjon i forhold til effektivitet og virkning av norsk bistand til grunnutdanning gjennom 
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organisasjonene i løpet av det siste tiåret (2004 - 2013). Når denne evalueringen skal 
planlegges, vil det vurderes å fokusere på nødhjelp og overgangssituasjoner.  
Oppstart i 2015      Ansvarlig: Vibecke Dixon 
 
 
Kostnadseffektivitet i bistandsforvaltningen 
I henhold til evalueringsinstruksen skal det vurderes om ressursbruken i norsk bistand står i 
rimelig forhold til oppnådde resultater. Evalueringsavdelingen vil se nærmere på spørsmålet om 
kostnadseffektivitet. Analysen kan fokusere på en sektor/kanal for norsk bistand eller 
sammenligne på tvers av sektorer/kanaler.   
Oppstart i 2015      Ansvarlig: Ikke besluttet 
 
 
Evaluering av Fredskorpset 
Fredskorpset ble opprettet i 1963, men har siden den tid endret mandat fra å sende norske 
eksperter til utviklingsland til å bli et institusjonelt utvekslingsprogram. En ekstern evaluering ble 
gjennomført i 2007 og det er derfor relevant å se hvordan programmet har utviklet seg siden den 
gang, i tillegg til å vurdere programmets måloppnåelse.  
Oppstart i 2015      Ansvarlig: Ikke besluttet 
 
 
Evaluering av Regjeringens klima- og skoginitiativ  
Ansvaret for forvaltning av dette initiativet er flyttet fra Utenriksdepartementet til Klima- og 
miljødepartementet, og Regjeringen har erklært at dette fortsatt vil være en prioritet for norsk 
utviklingssamarbeid i perioden frem til 2020. Evalueringsavdelingen vil fortsette å evaluere dette 
initiativet fordi det utgjør en vesentlig andel av bistandsbudsjettet, men fokus for evalueringen er 
ikke besluttet.  
Oppstart i 2015      Ansvarlig: Ida Hellmark 
 
 
Evaluering av Skatt for Utvikling  
Programmet ble opprettet i mars 2011 og bygger på tidligere skatterelaterte tiltak innen norsk 
bistand. Det skal foretas gjennomganger av programmets innsats på landnivå i 2014, og 
Evalueringsavdelingen vil deretter gjennomføre en evaluering som ser på resultatene av slik 
støtte. Det kan være aktuelt å kople evalueringen til spørsmål om styresett og forvaltning av 
naturressurser. 
Oppstart i 2015      Ansvarlig: Ikke besluttet 
 

 
Evaluering av norsk bistand til næringslivet 
Norge støtter ulike tiltak og ordninger, både multilateralt og bilateralt, som skal bidra til å styrke 
næringslivet i utviklingsland. Evalueringsavdelingen vil foreta et utvalg av slike tiltak for å se på 
måloppnåelse blant annet innen sysselsetting. 
Oppstart i 2015      Ansvarlig: Ikke besluttet 
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Andre evalueringsaktiviteter 
 
Deltakelse i fagfellepanel for evaluering av FNs humanitære landfond  
FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har igangsatt en evaluering av sine 
humanitære fond på landnivå, Common Humanitarian Funds (CHF), hvor Norge er betydelig 
bidragsyter. Evalueringsavdelingen er medlem i et fagfellepanel for denne evalueringen som gir 
evalueringsfaglig rådgivning for å bidra til evalueringens kvalitet og troverdighet.   
Planlagt ferdig i desember 2014     Ansvarlig: Anette Haug  
 
 
Flergiversamarbeid om globale fellesgoder  
Diskusjonen om nye globale utviklingsmål som skal erstatte Tusenårsmålene er i gang, og 
såkalte globale fellesgoder som helse og klima er ett av områdene som vies oppmerksomhet. 
Gjennom samarbeid i OECD DACs evalueringsnettverk (EVALNET), vil det vurderes å 
identifisere hvordan slike globale fellesgoder kan evalueres ettersom de går på tvers av 
landegrensene. Både godene og kostnadene deles dessuten av mange ulike aktører.  
Oppstart i 2014       Ansvarlig: Ikke besluttet 
 
 

Partnerskapsavtale med Verdensbankens uavhengige evalueringskontor (IEG) 
 
 Evaluering av Verdensbankens program i ressursrike land  
 
 Evaluering av Verdensbankgruppens støtte til investering i klimareformer  
 
 Gjennomgang av globale programmer 
 
 Systematisk gjennomgang av velferdsvirkninger gjennom tilgang til elektrisitet  
 
 Læring og resultater i Verdensbankens virksomhet 
 
 Utvikling av et evalueringsrammeverk for private og offentlige aktørers faglige bistand og 

utredningsarbeid  
 
 

Partnerskapsavtale med evalueringskontoret i FNs utviklingsprogram (UNDP) 

Integrering av kjønn og likestilling i UNDP  
Denne likestillingsevalueringen vil bli gjennomført i to faser, som inkluderer en studie av 
resultater og en annen studie av integrering som virkemiddel. 
 
Virkningsevaluering av biodiversitet 
Evalueringen skal gjennomføres i samarbeid med Den Globale Miljøfasilitetens (GEF) 
evalueringskontor. Verdens Naturvernunion (IUCN) er også en partner i denne evalueringen. 

  
Syntese-evaluering av UNDPs vurderinger av utviklingsresultater (ADRs) 
Evalueringskontoret har gjennomført 80 slike vurderinger på ti år, og studien vil sammenfatte 
lærdommene i løpet av denne perioden. 

  
Vurderinger av utviklingsresultater (ADRs) i land som Afghanistan og Øst-Timor 
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Pågående aktiviteter under partnerskapsavtalen med International Initiative for 
Impact Evaluation (3ie) 
 

Norad, ved Evalueringsavdelingen, er medlem av The International Initiative for Impact 
Evaluation (3ie). Gjennom sitt medlemskap støtter Norad 3ies arbeid som inkluderer 
virkningsevalueringer, systematiske oversiktsstudier og rådgivning til andre som utfører slike 
studier. 
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