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Evalueringsprogrammet 2018-2020

Evaluering er et viktig virkemiddel for en effektiv utviklingspolitikk. Mens ulike deler av
bistandsforvaltningen har ansvar for å rapportere om resultatene av de enkelte bistandstiltak,
har Evalueringsavdelingen et særskilt ansvar for å dokumentere i hvilken grad norsk bistand
er effektiv, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Avdelingen styres av egen instruks og rapporterer direkte til departementsrådene  
i Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Arbeidet i avdelingen foregår  
i tråd med prinsippene beskrevet nedenfor.

Evalueringene skal:
>> gjennomføres uavhengig av dem som har forvaltnings og gjennomføringsansvaret
>> gjennomføres i henhold til anerkjente evalueringsfaglige metoder og prinsipper
>> søke å belyse relevante problemstillinger
>> fremme operasjonelle anbefalinger som kan nyttiggjøres i utforming av budsjetter  

og videreutvikling av den virksomheten som evalueres
>> bidra til en konstruktiv og åpen debatt 

Evalueringsprogrammet er utformet i konsultasjon med andre aktører i og utenfor bistands-
forvaltningen. Evalueringene er valgt ut fra en vurdering av vesentlighet, egenart og risiko
i Norges utviklingssamarbeid samt en vurdering av hvilke spørsmål som antas å være  
aktuelle i perioden programmet dekker. Formuleringene i regjeringens meldinger og budsjett-
proposisjoner til Stortinget har dannet et viktig utgangspunkt for dette arbeidet. 

Programmet vil kunne endres ut fra endringer i behov og forutsetninger. Programmet
og status for de planlagte og pågående evalueringer finnes på våre nettsider  
www.norad.no/evaluering.
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Syntesestudie av evalueringer av sivilsamfunnsorganisasjoner 
Syntesestudien systematiserer funn fra foreliggende evalueringer av arbeidet til sivilsamfunns-
organisasjoner i fem land i det sørlige Afrika: Etiopia, Uganda, Malawi, Mosambik og Zambia. 
Studien har særlig fokus på arbeidet som gjøres innen demokratisering og på menneske-
rettighetsområdet. Studien vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2018.

Evaluering av menneskerettigheter og næringsliv i norsk utviklingssamarbeid
Evalueringen vurderer i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid som involverer næringsliv ivaretar 
menneskerettigheter. Evalueringen tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper om nærings-
liv og menneskerettigheter (UNGP) og undersøker i hvilken grad norsk utviklingssamarbeid er 
tilpasset prinsippene i praksis. Evalueringen er planlagt ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2018.

Evaluering av organisatoriske aspekter av norsk bistandsadministrasjon
Norsk bistandsforvaltning ble omorganisert i 2004. Intensjonen var å gjøre norsk utviklings-
samarbeid mer effektivt og helhetlig. Evalueringen ser på organisatoriske aspekter av norsk 
bistandsadministrasjon; i særlig grad på arbeidsdelingen hjemme og ute og hvordan  
ambassadenes roller og ansvar har utviklet seg siden reformen ble gjennomført. Evalueringen  
vil bli ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2018.

Norges deltakelse i multilaterale fond
Evalueringen vil kartlegge beslutningsgrunnlaget og rasjonale for norsk deltakelse i utvalgte  
multilaterale partnerskapsfond de siste ti årene. Evalueringen vil se på fondenes virkemåte  
og resultater – operasjonell effektivitet, oppfølging, evaluering og rapporteringsprosedyrer  
og bidrag for å fremme Norges bistandspolitiske prioriteringer i partnerskapsforholdet.  
Evalueringen vil blant annet bygge på eksisterende evalueringer av de utvalgte partnerskaps-
avtalene. Evalueringen vil bli ferdigstilt i løpet av 2018. 

Norsk fredsinnsats i Colombia
Evalueringen ser på Norges innsats som tilrettelegger i fredsprosessen mellom den  
colombianske regjeringen og FARC-EP med vekt på å trekke lærdommer som kan brukes  
i fremtidige tilsvarende innsatser. Evalueringen vil også vurdere om, og eventuelt i hvilken  
grad, lærdommer fra andre fredsinnsatser ble brukt i Colombia. Evalueringen vil bli ferdigstilt  
i løpet av 2018.

Norges arbeid å redusere korrupsjon i norskfinansiert bistand 
Evalueringen vil fokusere på Norges arbeid med denne agendaen de siste ti årene.  
Evalueringen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018.

Evalueringer og studier som videreføres fra 2017

Samarbeidet mellom norske sivilsamfunnsorganisasjoner og partnere i sør
Evaluering av den norske støtteordningen som har som mål å styrke sivilt samfunn i utviklingsland 
gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale partnere. Støtten er den viktigste finansierings-
kilden for det langsiktige utviklingssamarbeidet mellom representanter for det sivile samfunn i Norge 
og deres partnere i utviklingsland og forvaltes av Norad. Evalueringen ble offentliggjort i januar 2018. 

Syntesestudier av bistandsevalueringer i fokusland
Arbeidet med å systematisere eksisterende evalueringskunnskap for de daværende  
fokuslandene i norsk utviklingssamarbeid, ble påbegynt i 2016. Til nå er studier (Country  
Evaluation Briefs), utarbeidet for Afghanistan, Sør-Sudan, Mosambik, Malawi, Somalia,  
Palestina, Myanmar, Nepal, Etiopia og Haiti. Studier av Tanzania og Mali vil bli ferdigstilt  
første halvår 2018. Evalueringsavdelingen vil deretter undersøke bruken av studiene som  
grunnlag for en mulig videreføring av dette arbeidet.

Kartlegging av bruken av skatteavtaler med lavinntektsland 
Hovedformålet med studien er å få innsikt i hvordan Norges bilaterale skatteavtaler virker inn  
på skatteforpliktelsene til norske selskaper som opererer i lav- og lav-mellom-inntektsland. 
Hensikten med studien er å forstå hvordan skatteavtaler i samspill med lokale lover og regler 
påvirker landenes skatteinntekter. Studien vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2018.

Resultatorienteringen i norsk bistandsforvaltning
Evalueringen ser på innretning, omfang, bruk, kvalitet og nytteverdi av arbeidet med  
resultatorientering i norsk bistandsforvaltning, med særlig oppmerksomhet på positive og 
negative effekter for sivilsamfunnsorganisasjoner og andre som samhandler med den norske 
bistandsforvaltningen. Evalueringen vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2018.

Norsk samstemthet for utvikling 
Evalueringen ser på eksisterende mekanismer for å sikre norsk samstemthet for utvikling.  
Det norske engasjementet i Myanmar de siste ti årene brukes som case i denne sammen-
hengen. Evalueringen vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal 2018.
 
Effektevaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet  
for mødre- og barnehelse (NIPI) Fase II
NIPI er en av fem bilaterale partnerskapsinitiativ som norske myndigheter har inngått for  
å bidra til bedre helse og redusert dødelighet for mor og barn. Hovedformålet med evalueringen 
er å gi partene informasjon om i hvilken grad tiltakene som støttes virker, og eventuelt hvorfor. 
Sammenlignings-grupper blir brukt for å vurdere hvorvidt virkninger kan tilskrives tiltakene.  
Data ble samlet inn i 2014 og 2016. Evalueringen vil bli ferdigstilt i løpet av 2018. 
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Evaluering av fiskeristøtten til det sørlige Afrika
Norge har gjennom flere tiår støttet fiskerisektoren i ulike land i det sørlige Afrika.  
Evalueringen vil se på effekten av slik støtte innen utvalgte områder som for eksempel  
havforskning, maritim ressursforvaltning og regionalt samarbeid.

Norsk bistand til jobbskaping
Evaluering av norsk bistand som har jobbskaping i utviklingsland som målsetting.  
Evalueringen vil ha fokus på resultat.

HUMANITÆR BISTAND OG INNSATS I SÅRBARE STATER 
Norge bruker mellom tre og fire milliarder kroner i året til innsats i humanitære kriser.  
I tillegg brukes store beløp til langvarig innsats i sårbare stater. 

Den humanitære bistanden sees i sammenheng med innsatsen i sårbare stater og regioner, 
med vekt på forebygging av konflikt, fred og forsoningsarbeid, institusjonsbygging, tiltak  
mot korrupsjon og kapitalflukt, næringsutvikling og jobbskaping. Menneskerettigheter og 
demokratisk styresett er høyt prioritert. Intensjonen er å forebygge kriser og krig og respondere 
på humanitære behov. 

Følgende evalueringer planlegges:

Evalueringer av norsk innsats i utvalgte land
Tidligere evalueringer har påpekt at god kunnskap om kontekst er avgjørende for at bistanden  
er god. Evalueringsavdelingen vil derfor gjennomføre flere evalueringer der vi ser på den sam-
lede norske støtten i utvalgte land. Landevalueringene vil – avhengig av land og kontekst  
–  kunne se på følgende problemstillinger:
>> I hvilken grad samordnes humanitær og langsiktig bistand? 
>> I hvilken grad er norsk støtte koordinert? 
>> Hvilken betydning har involvering av lokale partnere i gjennomføringen av norsk  

humanitær innsats? Både når det gjelder levering av den humanitære responsen  
og kvaliteten i partnerskapene. I hvilken grad velger Norge de partnere som har  
best tilgang?

>> Hvilken betydning har involveringen av lokale partnere for etterlevelse av  
de humanitære prinsippene? 

>> Organisering, planlegging og administrering av den norske innsatsen
>> Kriserammedes involvering i humanitære operasjoner
>> I hvilken grad bidrar norsk humanitær bistand til å øke beskyttelsen til sårbare grupper?
>> I hvilken grad er den humanitære bistanden rettighetsbasert? 
>> I hvilken grad benytter den humanitære innsatsen av innovative virkemidler?

Evalueringer og studier som starter opp  
i perioden 2018-2020

To hovedtemaer vil prege evalueringsprogrammet i denne perioden. Det første er næringsutvikling og 
jobbskaping. Det andre er humanitær bistand og bistand til stater i konflikt og sårbare situasjoner. 
Begge temaene er blant de fem prioriterte områdene innen norsk utviklingspolitikk. Valget av 
tema bygger på en oppfatning om hvor kunnskapsbehovet vil være i tiden framover. Den norske 
inn satsen innenfor de to områdene er i sterk utvikling med stadig større og bredere engasjement. 

Et tredje tema - klima- og miljørettet bistand - vil også fortsatt få oppmerksomhet i våre evalueringer. 
Både Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet har omfattende innsats på dette om- 
rådet. Evalueringer vil bygge på det arbeidet vi har gjennomført siden 2010 knyttet til klima- og skog-
initiativet og som kulminerte med en synteserapport og et internasjonalt seminar i slutten av 2017.

I tillegg til de utvalgte hovedtemaene, vil evalueringsprogrammet omfatte evalueringer  
på områder som er særlig relevante ut fra en vurdering av omfang, egenart og risiko.

NÆRINGSUTVIKLING OG JOBBSKAPING
Privat sektor skal bidra til verdiskaping, sysselsetting, innovasjon, infrastrukturutvikling og levering  
av offentlige varer og tjenester. Norges innsats for næringsutvikling i bistanden har fulgt to 
hovedspor: Støtte til forbedring av rammevilkår for privat næringsliv i utviklingsland og bilateral 
innsats gjennom Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) og 
andre støtteordninger. Innsatsen for å styrke næringslivets rammevilkår går hovedsakelig via 
multilaterale organisasjoner. I den bilaterale bistanden er Norfund det største virkemiddelet. 

Følgende evalueringer planlegges:

Idealer og realiteter - gjennomføring av målene for norsk næringslivsbistand
Evalueringen vil kartlegge virkemidlene som benyttes i norsk næringslivsbistand for å vurdere  
om intensjonene som er lagt fram i stortingsmeldingene er realisert og for å identifisere hva som 
bør gjøres framover. Dette gjelder Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid 
— Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk og Meld. St. 35 (2014–2015) Sammen om 
jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet.

Evaluering av virkemidler i næringslivsbistanden
Med utgangspunkt i evalueringen som er beskrevet over, vil denne evalueringen vurdere sammen- 
hengen mellom de ulike virkemidlene innen norsk næringslivsbistand. Evalueringen vil fokusere på  
innsatsens katalytiske effekt og om, eventuelt hvordan, arbeidet med å styrke rammevilkår og direkte - 
støtte til næringsliv sees i sammenheng. Evalueringen vil velge caseland fra det sørlige Afrika.
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Aktuelle land for evalueringer vil baseres på norske prioriteringer, humanitære behov,  
volum i støtte og strategisk relevans både i norsk politikk og internasjonalt. Dette omfatter  
blant annet Somalia, Sør Sudan og Tsjadsjøområdet.

Norges utviklingssamarbeid med Palestina
Norsk bistand til Palestina har vært omfattende, langvarig og kompleks, og dekker både lang-
siktig utvikling og akutte humanitære behov. Vi vil utarbeide en kunnskapsoppsummering om 
norsk utviklingssamarbeid med Palestina der formålet er å samle og gjøre tilgjengelig kunnskap 
fra allerede gjennomførte studier, evalueringer og gjennomganger.

Evaluering av resultatene av giverlandskonferansen for Syria i 2016
Evalueringen vil vurdere resultatene av giverlandskonferansen for Syria, der Norge forpliktet  
seg til å bidra med 10 milliarder kroner over fire år. Totalt ble i overkant av 11 milliarder US 
dollar forpliktet. Spørsmål som vil bli tatt opp i evalueringen er i hvilken grad Norge har levert 
den støtten de forpliktet seg til, hvordan midlene ble brukt, og hvilke resultater som er oppnådd 
gjennom denne støtten for både Syria og nabolandene. 

Konfliktsensitivitet i norsk bistand
Begrepet har vært sentralt i norsk bistand i flere år, og er også sentralt i Strategisk rammeverk 
for norsk innsats i sårbare stater og regioner fra 2017. Evalueringen vil blant annet undersøke 
hvordan begrepet er operasjonalisert og implementert og hvilke resultater som oppnås.

Sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i humanitær bistand 
Evalueringen vil se nærmere på hvilken rolle og kapasitet lokale sivilsamfunnsorganisasjoner  
har i norsk humanitær bistand.  

Når norsk bistand ut til de som trenger de mest? 
Gjennom bærekraftsmålene og FN-konvensjoner har Norge forpliktet seg til å støtte tiltak  
som fremmer rettigheter og livsvilkår for sårbare og marginaliserte grupper. Evalueringen  
vil se nærmere på hvordan disse forpliktelsene ivaretas i norsk humanitær bistand.

KLIMA- OG MILJØRETTET BISTAND
Evalueringer av klima- og miljørelatert bistand vil bygge på det arbeidet Evalueringsavdelingen 
har gjennomført siden 2010 knyttet til klima- og skoginitiativet. Evalueringsprosjektene  
framover vil konsentreres om tema som er aktuelle i bredden av norsk klima- og miljøbistand, 
dvs. tema som er relevante for innsatsen både i Klima- og miljødepartementet og Utenriks-
departementet.  

Følgende evalueringer planlegges:

Evaluering av effekter på lokalt nivå  
Formålet med evalueringen er å vurdere direkte og indirekte effekter av Norges innsats på 
klima-skog området på lokalt nivå. I samarbeid med internasjonale partnere, særlig Det globale 
miljøfondet (GEF), vil Evalueringsavdelingen gjennomføre geokoding av prosjektdata, som skal 
kombineres med relevante lokale geo-kodede data fra andre kilder, for eksempel satellittdata  
og husholdningsundersøkelser.

Evaluering av privat sektors deltagelse under klima- og skogsatsingen
Evalueringen vil kartlegge og analysere klima- og skogsatsingens arbeid med å mobilisere  
privat sektor til å redusere avskoging og skogforringelse. Evalueringen vil fokusere på innsats  
via multilaterale partnere.

 
ANDRE EVALUERINGER SOM PLANLEGGES

Konsentrasjon av norsk bistand
En rekke evalueringer har vist at norsk bistand mangler strategiske føringer og forvaltnings-
ressurser. Regjeringens viktigste virkemiddel for å gjøre norsk bistand mer effektiv er  
konsentrasjon. Det gjelder både geografisk og tematisk konsentrasjon og reduksjon i antall 
avtaler. Konsentrasjon av bistanden kan frigjøre ressurser og dermed sikre høyere kvalitet på 
forvaltningen av bistanden. Det kan også bli enklere å innføre strategiske føringer for bistanden. 
I perioden fra 2014 til i dag har antall avtaler blitt kraftig redusert. Denne evalueringen vil se  
på hvordan dette har skjedd og konsekvensene for effektiviteten.

Kostnadseffektivitet
I gjennomføringen av utviklingspolitikken står bistandsadministrasjonen overfor valg av ulike 
kanaler og virkemidler. Vurdering av effektivitet er en av de vurderingene som ligger til grunn 
for valgene. Evalueringsavdelingen ønsker å bidra til å gjøre dette grunnlaget mer faktabasert, 
og vil gjennomføre evalueringer av kostnadseffektiviteten i de ulike kanalene og virkemidlene. 
Vurderinger kan blant annet gjøres mellom ulike sektorer, innenfor en sektor, mellom ulike  
land, innenfor et land og mellom ulike bistandsaktører.
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Samarbeid og partnerskap med multilaterale  
organisasjoner

Evalueringsavdelingen har pågående faglig samarbeid med evalueringskontorene i utvalgte  
multilaterale organisasjoner. Formålet med samarbeidet er å bidra til å bygge evaluerings-
kunnskap og fremme læring. For 2018 vil samarbeidet konsentreres om de uavhengige  
evalueringskontorene i FNs utviklingsprogram, Den afrikanske utviklingsbanken, Det globale 
miljøfondet, FNs barnefond og UN Women. 

En særlig oppgave i denne perioden er samarbeidet med Evalueringsnettverket i OECD/DAC  
om revisjon av evalueringskriteriene. Disse kriteriene er globalt anerkjent som grunnleggende  
for godt evalueringsarbeid. Gjennom en bred internasjonal konsultasjon skal kriteriene  
gjennomgås og vurderes klargjort eller revidert. Gjennom evalueringsdirektørens rolle som  
leder av Evalueringsnettverket, vil evalueringsavdelingen spille en aktiv rolle i dette arbeidet.

SIVILT SAMFUNN OG DEMOKRATIUTVIKLING

2018 E/ 1.18 From Donors or partners? Evaluation of Norwegian support to strengthen civil society  
 in developing countries through Norwegian organisations 
2016 E/ 1.16 Chasing civil society? Evaluation of Fredskorpset
2014 E/ 5.14 Evaluation of Norwegian support through and to umbrella/network organisations in civil society
2013 E/ 4.13 Evaluation of five humanitarian programmes of the Norwegian Refugee Council and  

of the standby roster NORCAP
2012 S/ 7.12 A study of monitoring and evaluation in six Norwegian civil society organisations
2011 E/ 1.11 Results of development cooperation through Norwegian NGO’s in East Africa
2011 E/ 3.11 Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
2010 E/ 1.10 Evaluation of Norwegian Centre for Democracy Support
2009 E/ 3.09 Evaluation of Norwegian development cooperation through NGOs in Northern Uganda 
2009 E/ 4.09 Evaluation of Norwegian support to protection of cultural heritage
2009 E/ 6.09 Evaluation of humanitarian mine action activities of Norwegian Peoples Aid
2007 S/ 2.07 Development cooperation through Norwegian NGOs in South America
2007 E/ 5.07 Evaluation of the development cooperation to Norwegian NGOs in Guatemala 
2006 E/ 2.06 Evaluation of Fredskorpset

Styresett og antikorrupsjon
2012 E/ 2.12 Hunting for Per Diem. The uses and abuses of travel compensation in three developing countries
2011 S/ 4.11 Contextual choices in fighting corruption: Lessons learned
2011 E/ 6.11 Joint evaluation of support to anti-corruption efforts, 2002-2009
2010 S/ 2.10 Synthesis study: Support to legislatures
2010 E/ 8.10 Evaluation of Transparency International
2010 E/ 11.10 Evaluation of IOM and its efforts to combat human trafficking
2009 E/ 2.09 Mid-Term evaluation of the joint donor team in Juba, Sudan
2008 S/ 2.08 Anti-corruption approaches. A literature review
 
NÆRINGSUTVIKLING

2015 E/ 1.15 Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund) 
2011 S/ 8.11 Norway’s trade related assistance through multilateral organizations: A synthesis study
2010 E/ 3.10 Synthesis main report: Evaluation of Norwegian business related assistance 
 S/ 4.10-6.10 Case study South Africa 
 S/ 5.10 Case study Bangladesh
 S/ 6.10 Case study Uganda
2009 E/ 3.09 Evaluation of business related assistance to Sri Lanka
 

NØDHJELP, HUMANITÆR BISTAND OG MENNESKERETTIGHETER

2017 E 9.17 Realising Potential: Evaluation of Norway’s support to education in conflict and crisis  
through civil society organisations

2017 S/2.17 How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review  
2016 S/ 3.16 More than just talk? A literature review on promoting human rights through political dialogue
2016 E/ 4.16 ‘Striking the balance.’ Evaluation of the planning, organisation and management  

of Norwegian assistance related to the Syria regional crisis
2015 S/ 8.15 Work in Progress: How the Norwegian MFA and its partners see and do engagement  

with crisis affected populations
2014 E/ 8.14 Evaluation of the Norwegian humanitarian assistance to Haiti after the 2010 earthquake 
2013 S/ 1.13 A framework for analysing participation in development  

Oversikt over evalueringer og studier som  
er gjennomført de siste årene 

Alle evalueringene og studiene ligger tilgjengelig på våre nettsider  
www.norad.no/evaluering. I våre årsrapporter finnes også korte  
sammendrag av samtlige rapporter. 

E=Evaluering   S= Studie

EVALUERINGSPROGRAMMET 2018-2020     9
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2012 E/ 1.12 Mainstreaming disability in the new development paradigm  
2011 E/ 7.11 Evaluation of Norwegian development cooperation to promote human rights 
2008 E/ 1.08 Evaluation of Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)
2008 S/ 2.08 Synthesis study: Cash transfers contributing to social protection
2007 S/ 1.07 Synthesis report: Humanitær innsats ved naturkatastrofer 
2007 E/ 3.07 Evaluation of the effects of using M621 cargo trucks in humanitarian transport operations 
  

FRED, FORSONING OG DEMOKRATI

2014 E/ 6.14 Building blocks for peace: An evaluation of Training for Peace in Africa Program
2012 E/ 3.12 Evaluation of Norwegian development cooperation with Afghanistan 2001-2010
2011 E/ 5.11 Pawns of Peace. Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009
2010 E/ 7.10 Evaluation of Norwegian development cooperation with West Balkans
2009 E/ 5.09 Evaluation of Norwegian support to peacebuilding in Haiti 1998-2008
2008 E/ 5.08 Evaluation of the Norwegian research and development activities in conflict prevention  

and peace building
 

FORSKNING, KOMPETANSEHEVING OG EVALUERING

2015 E/ 6.15 Evaluation series of NORHED: Evaluation of the award mechanism
2015 S/ 9.15 Evaluation series of NORHED: Evaluability study
2015 E/ 10.15 Evaluation of Norwegian support to capacity development
2014 E/ 4.14 Evaluation series of NORHED: Theory of change and evaluation methods
2011 E/ 2.11 Evaluation of research on Norwegian development assistance
2009 E/ 7.09 Evaluation of NUFU and NOMA
2008 S/ 1.08 Synthesis study: On best practice and innovative approaches to capacity development  

in low income African countries.
2006 E/ 1.06 Inter-ministerial cooperation- An effective model for capacity development 

INTERNASJONALE KLIMA- OG UTVIKLINGSTILTAK

2017 S/ 8.17 Norway’s International Climate and Forest Initiative: Lessons learned and recommendations.  
Evaluation Synthesis Report

2017 E/ 7.17 Real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative: Empowerment of  
indigenous peoples and forest dependent local communities through support to civil society organisations

2016 S/ 2.16 Real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative:  
Literature review and programme theory

2014 E/ 3.14 Real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative:  
Synthesis report 2007-2013

2013 E/ 5.13 Real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative: Measurement,  
Reporting and Verification

2012 E/ 5.12 Real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Lessons learned  
from support to civil society organisations

2010 E/ 12.10 Real-time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative Contributions  
to a Global REDD+ Regime 2007-2010
13.10 Executive summary from Country Reports 
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2007 E/ 4.07 Evaluation of Norwegian development support to Zambia (1991-2005)

KVINNER OG LIKESTILLING

2015 E/ 2.15 Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality  
in development cooperation 

2007 S/ 1.07 Study of the Norwegian international effort against female genital mutilation
2006 S/ 1.06 Synthesis report- Lessons from evaluation of women and gender equality in development cooperation

GLOBALE HELSE- OG VAKSINEINITIATIV

2015 S/ 4.15 Experiences with results-based payments in Norwegian Development Aid 
 S/ 5.15 Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian Development Aid
2014 S/ 7.14 Baseline study: Impact evaluation of Norwegian-Indian Partnership Initiative – Phase II
2013 E/ 2.13 Local perception, participation and accountability in Malawi’s health sector 
2013 E/ 3.13 Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
2011 E/ 10.11 Evaluation of Norwegian health sector support to Botswana
2009 S/ 1.09 Global aid architecture and health millennium goals 
2009 E/ 1.09 Joint evaluation of Nepal’s education for all (2004-2009 
2008 E/ 4.08 Evaluation of HIV/AIDS responses 

FN-ORGANISASJONER OG MULTILATERALE FINANSINSTITUSJONER

2015 E/ 7.15 Evaluation of Norwegian multilateral support to basic education   
2012 E/ 4.12 Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund 
2011 S/ 9.11 Activity-based financial flows in UN System: A study of select UN Organisations
2010 E/ 10.10 Evaluation of democracy support through United Nations
2009 S/ 2.09 A Synthesis of evaluations of environment assistance by multilateral organisations
2008 E/ 2.08 Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD)

BISTANDSFORVALTNINGEN

2017 E/ 6.17 Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet  
i norsk bistands- og utviklingspolitikk 

2017 E/ 1.17 The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation
2016 Review of evaluation systems in development cooperation (OECD DAC-publikasjon)
2015 S/ 11.15 Mapping study of reviews and evaluations in the Norwegian aid administration  
2014 S/ 1.14 Can we demonstrate the difference that Norwegian aid makes? 
2014 S/ 2.14 A study of unintended effects in evaluation of Norwegian aid  
2012 E/ 8.12 Use of evaluations in the Norwegian development cooperation System
2010 S/ 9.10 Evaluability study of partnership initiatives
2008 S/ 1.08 The challenge of assessing  aid impacts. A review of Norwegian evaluation practice

ANDRE

2016 E/ 5.16 Evaluation of Norway’s support for advocacy in the development policy arena 
2008 E/ 3.08 Mid-term evaluation of EEA grants

COUNTRY EVALUATION BRIEFS

2018 3.18 Country Evaluation Brief: Haiti
2018 2.18 Country Evaluation Brief: Ethiopia
2017 11.17 Country Evaluation Brief: Nepal
2017 10.17 Country Evaluation Brief: Myanmar
2017 5.17 Country Evaluation Brief: Palestine
2017 4.17 Country Evaluation Brief: Malawi
2017 3.17 Country Evaluation Brief: Somalia
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