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Evalueringsavdelingen i Norad
EVALUERINGSPROGRAMMET FOR 2012-2014
Evalueringsavdelingens virksomhet er styrt av en egen instruks fra
utenriksdepartementet.1 Avdelingen er ansvarlig for å initiere og gjennomføre
uavhengige evalueringer av norsk utviklingssamarbeid. Programmet består av
treårige rullerende evalueringsplaner som blir revidert en gang i året. Avdelingen
bestemmer hva som skal evalueres, samt forbereder og kvalitetssikrer
evalueringsprosessen og produktene. Evalueringene blir utført av uavhengige
forskere og konsulenter som blir valgt etter internasjonale anbudsutlysninger.
I
samsvar
med
statens
reglement
for
økonomistyring
legger
evalueringsavdelingen vekt på å evaluere tiltak som er vesentlige, innovative
eller som kan medføre særlig risiko. I tillegg tas det sikte på å oppnå en god
balanse mellom tema, mekanismer, land/region og institusjoner over en 4-5 års
evalueringssyklus.
I tråd med Paris- og Busan-erklæringene om mer effektivt internasjonalt
samarbeid om utvikling vil det i det nye programmet bli lagt større vekt på
evaluering av resultater og virkning. Videre vil følgeevalueringer bli prioritert,
spesielt av store satsingsområder relatert til klima, skog og fornybar energi.
Disse evalueringene følger initiativer fra begynnelsen av og kan dermed bidra til
gode grunnlagsdata samt nyttige funn og anbefalinger for beslutningstakerne på
et tidlig tidspunkt. Evalueringsprogrammet vil også legge vekt på å følge
pengene, spesielt i studiene av multilaterale organisasjoner, frivillige
organisasjoner og bilateral bistand. Videre setter programmet bistanden ’under
lupen’
ved å
innbefatte
studier og evalueringer som
undersøker
evalueringsvirksomhet, læringskultur, insentiv-struktur og systemer for
kvalitetssikring innen norsk bistandsarbeid og hos utvalgte samarbeidspartnere.
For årene 2013 og 2014 er det lagt inn rom for ytterligere evalueringer.
Avdelingen ønsker blant annet å sette i gang minst to virkningsevalueringer
(impact evaluations) hvert år, og disse vil bli valgt i samarbeid med våre
samarbeidspartnere og ambassadene.
Det vil bli gjort endringer i programmet dersom nye behov kommer til, og dette
vil også kunne føre til endringer i tidsrammene. Månedlig oppdatering av
planlagte
og
pågående
evalueringsstudier
fremgår
av
nettsiden
www.norad.no/evaluering.
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’Instruks for evalueringsvirksomheten i norsk bistandsforvaltning’; 29. mai 2006.
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1.

BISTAND UNDER LUPEN

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Studie av bruk og konsekvenser av godtgjørelse for møteog seminardeltakelse i bistanden

Eirik Jansen

Oppstart 2012
Studie av læringskulturen i UD/Norad med vekt på
oppfølgning og bruk av evalueringer

Beate Bull

Peer review (DAC evalueringsnettverk) av Norad/UDs
evalueringsvirksomhet

Hans Peter Melby

Studie av bistanden sett fra lokalbefolkningens ståsted

Eirik Jansen

Oppstart 2013
Vurdering av evaluerbarhet og systemer for kvalitetssikring
av prosjekter forvaltet av ambassadene

Ikke bestemt

Oppstart 2014
Insentivstrukturen i bistanden
2.

Ikke bestemt

HELSE OG UTDANNING

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Evaluering av støtte til resultatbasert finansiering (RBF) av
helse (helsefond i Verdensbanken)

Siv Lillestøl

Evaluering av norsk støtte til helsesektoren i Botswana

Balbir Singh

Oppstart 2012
Virkningsevaluering av NIPI, mor/barnehelse program i India

Siv Lillestøl

Evaluering av den norske rollen i arbeidet med å oppnå
internasjonal støtte til å redusere barnedødelighet og bedre
mødrehelse (tusenårsmål 4 og 5)

Siv Lillestøl

Evaluering av bistand til utdanning gjennom multilaterale
kanaler

Vibecke Dixon

Følgeevaluering av NORHED2

Vibecke Dixon

Oppstart 2013
Evaluering av utdanningsinnsatsen gjennom de største
NGOene

Ikke bestemt

2

NORHED er et nytt program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning i lav- og
mellominntektsland.
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3.

KLIMA OG MILJØ

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Følgeevaluering av Regjeringens internasjonale klima- og
skoginitiativ - flerårig

Ida Hellmark

Oppstart 2012
Følgeevaluering av Regjeringens Energy+ initiativ (fokus på
virkningsevalueringer av pilot-prosjekter) - flerårig

Ida Hellmark

Systematiske gjennomganger (systematic reviews) av klima
og miljø-relaterte temaer

Ida Hellmark

Klimatilpasset landbruk

Eirik Jansen

4.

MULTILATERAL ORGANISASJONER

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Studie av pengestrømmer i FN

Balbir Singh

Oppstart 2012
Evaluering av bistand til utdanning gjennom multilaterale
kanaler (også nevnt under tema 2)

Vibecke Dixon

Evaluering av norsk bistand gjennom WHO

Balbir Singh

Oppstart 2013
Vurdering av kontrollfunksjonen og håndtering av økonomisk
svik innenfor FN-systemet
5.

Ikke bestemt

SIVILT SAMFUNN

Oppstart 2012

Ansvarlig

Evaluering av Norads støtte til paraplyorganisasjoner og
andre nettverk/ sammenslutninger i det sivile samfunn

Anette Haug

Vurdering av evalueringsfunksjonen i de største norske
NGOene

Anette Haug

Oppstart 2013
Evaluering av utdanningsinnsatsen gjennom de største
norske NGOene (også nevnt under tema 2)

Ikke bestemt

Evaluering av støtten til informasjon om bistand og utvikling,
med vekt på RORGs3 virksomhet

Ikke bestemt

3

RORG (forkortelse for RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid mellom norske, frivillige organisasjoner
som mottar offentlig støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale utviklingsspørsmål.
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6.

SÅRBARE STATER

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Evaluering av norsk utviklingsinnsats i Afghanistan

Balbir Singh

Oppstart 2012
Følgeevaluering av norsk innsats i Sør-Sudan

Beate Bull

Evaluering av programmet Training for Peace (tracer studie)

Beate Bull

7.

UTSATTE GRUPPER

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Evaluering av støtte til funksjonshemmedes rettigheter

Anette Haug

Oppstart 2012
Evaluering av Norsk Flyktninghjelps humanitære programmer

Sigurd Endresen

Effekter av støtte på feltet kvinner, fred og sikkerhet

Beate Bull

8.

ØKONOMISK UTVIKLING

I gang per 31.12.11

Ansvarlig

Evaluering av Olje for Utvikling

Jon Teigland/
Balbir Singh

Oppstart 2012
Evaluering av bistand til landbrukssektoren og matsikkerhet

Hans Peter Melby

Evaluering av resultatoppnåelse innenfor likestilling og
kvinners rettigheter (inkluderer kartleggingsstudie)

Siv Lillestøl

Evaluering av nedrustningsinnsatsen som ledd i norsk
utviklingspolitikk

Hans Peter Melby

Virkningsevaluering av blandede kredittprosjekter for
vannforsyning og avløpsrensing i Vietnam

Vibecke Dixon

Oppstart 2013
Evaluering av Norfunds satsinger og offentlig/privat
samarbeid

Ikke bestemt

Evaluering av Skatt for Utvikling

Ikke bestemt

Oppstart 2014
Evaluering av hvorvidt Norges utviklingssamarbeid med
fremvoksende økonomier (BRICS) bidrar til fattigdoms- og
ulikhetsreduksjon

Ikke bestemt

4

9.

Partnerskaps- og medlemskapsavtaler

Pågående aktiviteter under partnerskapsavtalen med
Independent Evaluation Group (IEG), Verdensbanken

Ansvarlig:
Balbir Singh

Evalueringsavdelingen støtter for tiden følgende IEGevalueringer:


En studie av virkninger av IEGs evalueringer



Evaluering av Bankens støtte til Liberia (særlig fokus på
kapasitetsbygging, likestilling og miljøforvaltning)



Evaluering av Bankens støtte til Afghanistan



Forvaltning av skogressurser for bærekraftig utvikling



Gjennomgang av globale programmer



Ungdomssysselsetting (fokus på å identifisere faktorer
som påvirker unge arbeidstakeres tilgang til arbeid)

Pågående aktiviteter under partnerskapsavtalen med
evalueringsavdelingen, UNDP

Ansvarlig:
Beate Bull

Evalueringsavdelingen støtter for tiden følgende UNDPevalueringer:


Evaluering av UNDPs støtte til land berørt av konflikt.
Rapport september 2012



Evaluering av UNDPs rolle i og bidrag til å styrke
valgsystemer og – prosesser. Rapport juni 2012



Landevaluering av UNDPs bistand til utviklingsresultater i
Den demokratiske republikken Kongo, Nepal og Liberia.
Rapporter i februar 2012.

Pågående aktiviteter under medlemskapsavtalen med
International Intiative for Impact Evaluation (3ie):

Ansvarlig:
Vibecke Dixon

Norad v/ Evalueringsavdelingen er medlem av 3ie med
observatørrolle i 3ie’s styremøter. Ved medlemskap støtter
Norad alle 3ie’s pågående aktiviteter som inkluderer over 70
virkningsevalueringer (impact evaluations) i over 30 land, i alle
utviklingsrelaterte sektorer, samt nærmere 50 systematiske
gjennomganger av kunnskapsstatus for utvalgte
utviklingstiltak.
I tillegg vurderer Evalueringsavdelingen i 2012 å bidra til
finansieringen av et tematisk vindu (thematic window) for
klima- og miljørelaterte virkningsevalueringer, samt et par
systematiske gjennomganger (systematic reviews) innenfor
samme tema, som ledd i vårt faglige samarbeid.
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