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Opfølgning på  “Review åf Puljen til Støtte åf 
Netværksinitiåtiver og Kåpåcitetsudvikling” (2013) 

Udkast 19-02-2014 

 

Baggrund 

I november 2013 blev NGO FORUM præsenteret for den endelige review-rapport vedrørende Puljen til Støtte 

af Faglige Netværk og Kapacitetsudvikling (review rapporten findes her). Reviewet havde til formål at 

analysere og vurdere den kapacitetsudvikling, der finder sted i det danske NGO-miljø via Puljen, samt at 

komme med anbefalinger til ændringer, som kan bidrage til at forbedre struktur, systemer og tilgange til 

kapacitetsudviklingen blandt danske udviklings- og miljøorganisationer1. 

Review-rapporten indeholder en klar og stringent analyse af de eksisterende faglige netværk og indsatser 

vedr. kapacitetsudvikling; deres virkefelt og resultater, anvendte metoder, ledelsen af og koordinationen 

mellem indsatser samt udfordringen med at institutionalisere læring og dokumentere effekt.   

NGO FORUM har som resultat af reviewet igangsat en opfølgningsproces, der skal omsætte og udmønte 

review-rapportens anbefalinger i konkrete handlinger og dermed styrke fremtidige faglige netværk og 

indsatser vedrørende kapacitetsudvikling. De følgende præmisser, udledt af analysen, udgør således 

fundamentet for den videre proces: 

 Faglige netværk og indsatser udgør en ideel ramme for etablering og opbygning af relationer 

mellem fagpersoner på tværs af forskellige organisationer (s. 20 - 21).  

 Faglige netværk og indsatser udfylder en væsentlig rolle som katalysator for udveksling af viden og 

erfaringer, samt opbygning af faglige kompetencer og færdigheder indenfor tematiske og sektor- 

eller fagspecifikke områder (s. 30). 

 De faglige netværk og indsatser er aktive og båret af entusiasme og engagement i forhold til at 

levere resultater (s. 17). 

 

 Der er et stort udbud af aktiviteter i de faglige netværk og indsatser. Frem for at øge udbuddet er 

der behov for en konsolidering og forbedring af aktiviteter (s. 17). 

 De faglige netværk og indsatser synes at mangle et legitimt mandat og en anerkendelse af 

merværdi blandt medlemsorganisationerne (og disses ledelser) (s.16). Og det er meget få 

eksempler på struktureret kapacitetsudvikling fra netværkene og ind i medlemsorganisationerne 

(s. 20).   

                                                           
1
 Fra ToR: Review af Puljen til støtte af netværksinitiativer og kapacitetsopbygning 2013 

http://www.ngoforum.dk/images/stories/Review/FINAL%20Review%20Report%20NGO%20Networks%20041113.pdf
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 De faglige netværk og indsatser har ikke oparbejdet en systematisk tilgang til kapacitetsudvikling 

og effekten af de konkrete initiativer er sjældent defineret (s. 17-18). 

 NGO FORUMs sekretariat har ikke mandat eller ressourcer til at yde rådgivning eller facilitere 

kapacitetsudviklingsprocesser. Og de ledende organer har ikke erfaring med kapacitetsudvikling og 

bidrager kun med begrænset teknisk rådgivning i forbindelse med screening og godkendelse af 

initiativer indenfor kapacitetsudvikling (s. 22 - 24).    

 Der er en tendens til at ejerskabet af de faglige netværk og indsatser forskydes fra en gruppe af 

medlemsorganisationer til en mindre gruppe af individer (s. 24). Og der er begrænsede eksempler 

på tværgående aktiviteter og læring mellem netværkene (s. 14) 

 Dokumentationen af metoder (best practice) og effekten af de faglige netværk og indsatser er 

meget begrænset (p.16) 

Rapporten munder ud i 4 overordnede anbefalinger og en række anbefalinger til konkrete handlinger (se 

tekstboks og bilag 1). 

 
De 4 Overordnede anbefalinger: 
 

• To reinforce the identity of networks as autonomous expressions of Danish NGO collaboration.  
• To ensure a robust and effective approach to the capacity development of Danish NGOs, principally 

by reinforcing a coherent approach to capacity development.  
• To maximise the use of available human resources and ensure that more technical advisory 

support and facilitation of capacity development approaches and methodologies is provided to 
networks and other capacity development initiatives.  

• To present initiatives showing stronger and coherent linkages between capacity building, learning 
& innovation and advocacy 

 
 

Opfølgningsprocessen 

Følgende er en skitse over processen og de primære initiativer, som planlægges gennemført frem til og med 

maj 2014, med henblik på at få NGO-miljøet til sammen at udrede de faglige udfordringer og opbygger en ”let” 

men forpligtende ramme og struktur, som kan genererer ny motivation for tværgående faglige netværk og 

initiativer. 

Fremtidsmøder/workshops: 

Der gennemføres 3 fremtidsmøder/workshops (af ca. 3 timers varighed) med de eksisterende faglige netværk 

og indsatser, dvs. de 5 større netværk såvel som et udsnit af de mindre initiativer, i uge 9-10. Tentative datoer: 

24/2, 27/2, 3/3. 

Deltagerene (10 - 15 personer per møde) vil være hhv. styregruppemedlemmer, netværkskoordinatorer og 

repræsentanter fra aktive medlemsorganisationer, mm.  
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På de enkelte fremtidsmøder/workshops diskuteres og kvalificeres grundlaget for de faglige netværk og 

indsatser (med udgangspunkt i review-rapportens overordnede anbefalinger) med henblik på at skabe en 

fælles ramme for fremtidige tværgående initiativer vedrørende kapacitetsudvikling. Strukturen hvori 

initiativerne skal indgå, vil således ikke blive drøftet på disse møder. 

Den overordnede målsætning for de 3 fremtidsmøder/workshops er således at afklare følgende:  

 Hvad dækker begrebet ”kapacitetsudvikling” over, hvad er formålet og hvilken rådgivning og støtte 

skal der til for at understøtte fremtidig kapacitetsudvikling bedst muligt? 

 Hvilken kapacitetsudvikling foregår bedst i tværgående initiativer, hvori består ejerskabet og hvad 

ønsker NGO-miljøet at forpligte sig på? 

 Hvad bør kriterierne være for støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer og hvordan kan og skal det 

dokumenteres? 

Konkret skal der på møderne arbejdes med følgende: 

1. Fælles forståelse af netværkenes formål og tilgang til kapacitetsudvikling 

Udenrigsministeriet definerer formålet med de faglige netværk og indsatser (og puljen til 

kapacitetsopbygning) som værende et bidrag til kapacitetsudvikling af danske 

civilsamfundsorganisationer, med henblik på kapacitetsudvikling af strategisk vigtige områder, 

hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations. 

 

Review-rapportens 2. overordnede anbefaling slår fast, at der er behov for at etablere en robust og 

effektiv tilgang til kapacitetsudvikling af danske NGO’ere, ved at styrke en sammenhængende tilgang til 

kapacitetsudvikling.  

 

Problemstilling: Rapporten konkluderer, at der er en tendens til at netværkene primært bidrager til en 

individuel kapacitetsopbygning, idet den viden og læring som genereres i netværket ikke opsamles 

systematisk og kanaliseres ind i netværkets medlemsorganisationer. Rapporten foreslår derfor en mere 

systematisk tilgang til kapacitetsudvikling, som indebærer følgende: 

 

1. Diagnosticering af kapacitetsbehovet i medlemsorganisationerne (hvad) 

2. Udvælgelse og implementering af respons til det diagnosticerede behov (hvordan) 

3. Evaluering og dokumentation af resultater såvel som effekten af indsatsen i 

medlemsorganisationerne 

 

Afklaring: Hvad mener og forstår man i NGO-miløet ved kapacitetsudvikling/-opbygning 

(begrebsafklaring)? Er der overensstemmelse mellem UM’s formålsbeskrivelse og det der faktisk sker i 

de faglige netværk og initiativer? Kan den tilgang som p.t. anvendes til kapacitetsudvikling kvalificeres 

yderligere (f.eks. ved at indarbejde den mere systematiske tilgang og ved at yde mere rådgivning og 
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støtte som understøtter kapacitetsudvikling)? Og kan den kapacitetsudvikling, som de faglige netværk 

og initiativer fremover skal levere defineres nærmere i en form for formålsparagraf?  

 

 

2. Fælles forståelse af de faglige netværk og initiativers afsæt (eksistensberettigelse) og identitet 

Review-rapportens 1. overordnet anbefaling slår fast at de Faglige Netværk skal udgøre et selvstændigt 

udtryk for dansk NGO samarbejde.  

 

Citat fra rapporten: Eksistensen af et netværk bør baseres på en fælles interesse for et emne, en 

problemstilling eller lignende, som binder organisationerne sammen i ønsket om at opfylde og 

gennemføre aktiviteter i overensstemmelse med den pågældende interesse. 

 

Puljemidlerne skal ses som et supplement og en mulighed for et netværk til at forfølge specifikke ideer 

og gennemføre skræddersyede aktiviteter og processer indenfor kapacitetsudvikling og læring, men må 

ikke blive kilde til administration og generel koordinering af netværket. Review-teamet er bevidste om 

at spørgsmålet om hvorvidt netværkene eksisterer på grund af en fælles professionel/tematisk 

interesse eller på grund af muligheden for finansiering, er kontroversiel og genstand for spænding og 

modstand (s. 23)2. 

 

Afklaring: Hvad vil det sige at udgøre et selvstændigt udtryk for dansk NGO samarbejde? Kan der opnås 

konsensus og ejerskab omkring de fremtidige faglige netværk og initiativers eksistensberettigelse og 

identitet, og kan dette defineres nærmere i en form for værdigrundlag? Endvidere, hvad bør være 

kriterierne for støtte og hvad vil NGO-miljøet måles på? 

Resultatet af de tre fremtidsmøder/workshops sammenfattes i en mindre rapport (udkast til fælles ramme) 

som dels skal føde ind til de efterfølgende møder med ledelsen af NGO FORUM (det Stående Udvalg) og dels et 

møde med en række internationale chefer.  

I uge 10-11 afholdes to møder med hhv. det Stående Udvalg og Internationale chefer i NGO-miljøet med 

henblik på at kvalificere formålet med de fremtidige faglige netværk og initiativer samt afklare 

organisationernes rolle og forpligtelse. 

Den fælles ramme og udkast til retningslinjerne drøftes endvidere med CISU (uge 11-12) mht. at sikre, at de 

fremtidige faglige netværk og initiativer adskiller sig fra de initiativer og udbyd som CISUs allerede har vedr. 

kapacitetsopbygning/-udvikling og at der indarbejdes gensidig læring mellem kommende initiativer og CISU. 

                                                           
2
 ToR for reviewet indledes med følgende citat fra Hanne Lund Madsen (HML Consult) som reflekterer samme 

problemstilling: ”Faglige og professionelle netværk er essentielle for fremskridt på en lang række områder – bl.a. for 
innovation, kompetence-opbygning og ledelsesudvikling. Samtidig er udfordringerne for mange netværk netop 
mobilisering, fastholdelse og bæredygtighed. Det er en kunst at facilitere og skabe gunstige livgivende rammer uden at 
institutionalisere og forstene netværket.” 
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Det endelige udkast til fælles ramme for de faglige netværk og initiativer samt oplæg til retningslinjer udsendes 

til den udvidede referencegruppe i starten af uge 12 med henblik på drøftelse på et møde d. 20.03. NGO-

miljøet får de to dokumenter til skriftlig høring (uge 13 - 15). Hørringssvar fra grupperinger i miljøet vil veje 

tungere end individuelle svar. 

 

Drøftelse af struktur, mandat og guidelines  

Sideløbende med udarbejdelsen af et udkast til fælles ramme for de fremtidige faglige netværk og initiativer 

påbegyndes en proces (uge 9 - 14) vedrørende udvikling af en faciliterende struktur (med afsæt i de 3 senarier, 

som præsenteres i review-rapporten samt de mere konkrete anbefalinger, bilag 1). 

Strukturen udvikles i et samarbejde mellem den udvidede referencegruppe og de eksterne konsulenter. 

Følgende mere strukturelle præmisser udledes af review-rapporten:  

 Midler fra UM skal danne grundlag for kapacitetsudvikling gennem metodeudvikling og 

vidensopbygning. Midlerne må således ikke gå direkte til fortalervirksomhedsarbejde, men kan evt. 

bidrage til at udvikle værktøjer og færdigheder til udøve fortalervirksomhed, mm.  

 Der er behov for at styrke rådgiverfunktionen i forhold til kapacitetsudvikling, herunder særligt 

brobygning mellem individuel kompetenceopbygning og den organisatoriske kapacitetsudvikling. Hvem 

er det som skal have ansvar for opsamling og udvikling af metoder til kapacitetsudvikling (herunder 

brobygningen fra den individuelle læring til den organisatoriske kapacitetsudvikling)? Hvem skal have 

ansvar for dokumentation og systematisering af resultater, som der henvises til på side 24 i review 

rapporten? 

 Der er behov for at placere en højere grad af ansvar hos deltagere i de faglige netværk og initiativer 

såvel som hos deres organisationer og disses ledelser.  

 Der er behov for retningslinjer for de faglige netværk og initiativer, som kan danne grundlag for en 

kvalificeret screening og vurdering af indsatser i NGO FORUMs bevillingssystem. 

Når der foreligger et samlet forslag til ny ramme og struktur (inkl. mandat, retningslinjer, formater) for de 

faglige netværk og initiativer under Puljen til Kapacitetsudviking fremsender referencegruppe dette til det 

stående udvalg, med henblik på godkendelse (uge 18). 

For en mere skematisk gennemgang af processen, se procesplanen bilag 2. 
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Bilag 1 

The Review Team recommends the following actions to be taken:   

That instead of aiming to increase supply of activities, networks and 
independent initiatives should focus effort at consolidating and improving 
the existing supply; 

The new structure and priorities will aim at 
providing opportunities for consolidation 
and strengthening and at the same time 
leaving room for new ideas. 

That members particular organisational capacity development needs are 
analysed prior to and subsequently incorporated into the discussions on 
needs and priorities at annual network planning meetings; 

NGO FORUM aims at establishing a new 
structure with guidelines that will put focus 
on kapacitydevelopment needs linked to 
learning indicators 

That applications for pool funds include a diagnosis of capacity and 
description of capacity development needs (what), an explanation of how 
identified capacity development needs have been established and how the 
proposed activities reflect and address the diversity of members  and their 
particular organisational needs; 

New application formats will be 
established that will place focus on 
capacity development needs and indicators 
of learning 

That documentation and reporting on capacity development outcomes from 
network initiatives and other initiatives is strengthened in Annual Status 
Reports or Completion/Lessons Learned Reports.  

New reporting formats will be developed 
with the aim to strengthen documentation 
of capacity development through 
storytelling 

That networks together with other capacity development initiatives, with the 
aim to investigate and learn, jointly explore and define a common 
understanding and conceptualisation of the “what” and “how” in capacity 
development i.e. good practice capacity development methods for network;  

A processplan has been designed with the 
aim to establish the "what" and the "how". 

That NGOs participating in networks and other initiatives assume greater 
responsibility in finding suitable modalities and methods to address the 
channelling of information, knowledge and learning into their own 
organisation i.e. that greater accountability mechanisms are applied for 
executive staff (CEOs, Directors) within participating NGOs 

The follow up proces aims at identifying 
means to ensure greater engagement and 
responsibility for organisational learning 
among the participating organisations   

That the Grants Committee (Indstillingsudvalg) and the Pool Committee 
(Puljeudvalg) merge into a Grants Approval Committee (Bevillingsudvalg) 
more or less following the structures and procedures of CISU and other 
grants approval entities; 

Will be looked into during the proces of 
establishing a new structure 

 That the Standing Committee hands over all technical and strategic appraisal 
and approval/rejection responsibility to the proposed new Grants Approval 
Committee (Bevillingsudvalg) comprising both technical staff selected from 
member organisations and representatives of the Standing Committee; 

Will be looked into during the proces of 
establishing a new structure 

That application and annual reporting procedures are reviewed with the aim 
to facilitate and focus more on outcome mapping and/or telling a “story” of a 
capacity development process of change and learning. 

New application procedues and reporting 
formats will be developed 
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Bilag 2 

Opfølgning på Review af Netværkspuljen - Procesplan  

På møde i det Stående Udvalg den 24. juni blev der etableret en udvidet referencegruppe3, som vil tage del i opfølgningsarbejdet. I denne procesplan er 

denne udvidede referencegruppe kaldt ”Referencegruppen”.  

Dorthe Skovgaard er procesleder på opfølgningsproces og har det overordnede ansvar for udarbejdelse af den nye ramme. Tim Struck er sparring på 

procesdesign. Flemming Gjedde-Nielsen er hyret ind som systemkonsulent til – i samarbejde med Dorthe – at udarbejde nye retningslinjer, designe det nye 

bevillingssystem og udarbejde nye ansøgnings- og rapporteringsformater.  NGO FORUMs netværkskoordinator (Pernille Tind Simmons) er tovholder på 

opfølgningsprocessen.  

Tidsperiode Aktivitet/opgave Formål/output Ansvarlig Involverede/ 
Sparringspartner 

Beslutninger 

Uge 2-3 Forberedelse 
 

Litteratur læsning 
Udkast til detaljeret proces 

Dorthe    

Uge 4-5 Procesbeskrivelse Definition af opgaven 
Procesbeskrivelse 

Dorthe  
Pernille  

  

Møde i UM Respons på review-rapporten  Pernille  
Referencegruppen 

 

Uge 5 Sparrings-møde med 
proceskonsulent 
(29.01) 

Afklaring med proceskonsulent: roller, 
behov og forventninger. 
Sparring på procesplan. 

Pernille Dorthe 
Tim Struck 

 

Møde mellem Dorthe 
Skovgaard og den 
strategiske 
referencegruppe (evt. 
den 31.01) 

Dialog om procesplan, metodevalg og 
forslag om hvem der skal 
konsulteres/involveres 
Afklaring på roller og forventninger 

Dorthe  Referencegruppen Referencegruppe tager 
endelig beslutning om 
proces 

Invitation til 
fremtidsmøder/worksh
ops  

 Dorthe 
Pernille 

Netværks- 
koordinatorer 
 

 

                                                           
3
 Referencegruppen består af: Nina Lauritsen (Fagligt Fokus – repræsenterer faglige indsatser), Peter Blum Samuelsen (Koordinator, Dansk Forum for Mikrofinans – 

repræsenterer mindre initiativer), Olga Ege (koordinator FORDI – repræsenterer større netværksinitiativer), Mikkel Balslev (Formand for Børne- og 
Ungdomsnetværket – repræsenterer netværks-styregrupper) og repræsentanter fra det Stående Udvalg Erik Vithner, Tania Detlefsen, Naomi Lyduch, Vagn 
Berthelsen.     
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Tidsperiode Aktivitet/opgave Formål/output Ansvarlig Involverede/ 
Sparringspartner 

Beslutninger 

Uge 7 Vinterferie     

Uge 8 Koordinering mellem 
konsulenter (18.02) 

Planlægning af samspillet mellem 
udarbejdelsen af hhv. fælles ramme, 
retningslinjer og ny bevillingsstruktur  

Pernille Flemming  
Dorthe 

 

Møde med 
proceskonsulent 
(18.02) 

Sparringsmøde på design af 
fremtidsmøder 

Pernille Tim  
Dorthe 

 

Uge 9-10 Tre fremtidsmøder 
/workshops (24.02, 
27.02, 03.03) 

 Dorthe Flemming  

Uge 10 Sammenfatning af 
input fra 
fremtidsmøder/worksh
ops og udarbejdelse af 
udkast for fælles 
ramme for fremtidige 
netværk 

 Dorthe Input fra Flemming  
Sparring med Pernille  

 

Uge 10 

06.03.2014 

  

Møde i det Stående 
Udvalg 

Workshop (1-time kl. 15 - 16): 
opdatering på opfølgningsproces: 
afklaring på kapacitetsudvikling samt 
ledelsens rolle i de enkelte 
organisationer 

Dorthe Flemming 
Pernille 

 

Uge 11 Møde med 
proceskonsulent 
(10.03) 

Planlægning af møde med 
internationale chef’er 

Dorthe Tim 
Pernille 

 

Uge 11 

12.03.2014 

Møde med 
international chef’er 

Workshop mhp. kvalificering af formål 
og organisationernes rolle og 
forpligtelse. 

Dorthe Flemming 
Pernille 

 

Uge 11 Møde med CISU Triangulering med CISU - Sikre at de 
fremtidige faglige netværk og initiativer 
adskiller sig fra CISUS udbud vedr. 
kapacitetsopbygning/-udvikling 

Dorthe CISU  

Uge 11 - 12 Udarbejdelse af udkast  Flemming Dorthe  
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Tidsperiode Aktivitet/opgave Formål/output Ansvarlig Involverede/ 
Sparringspartner 

Beslutninger 

til nye retningslinjer Tre referencegruppe-
medlemmer 4 

Uge 12 

17.03.14 

Udsende udkast til 
ramme og 
retningslinjer til 
referencegruppen 

 Dorthe   

Uge 12 
20.03.2014 
Kl. 14 - 16 

Møde i 
referencegruppen 
 

Drøftelse af det endelige udkast til ny 
ramme og retningslinjer for støtte til 
kapacitetsudviklingsinitiativer 
(høringsdokumenter) 

Dorthe Flemming 
Pernille 
Referencegruppen 

Referencegruppen 
godkender udkast til 
høringsdokumenter 

Uge 12 
21.03.14 

Færdiggøre 
høringsdokumenter 

Dokumenter færdige til at sendes I 
høring den 24.03.12 

   

Uge 13-14 Høring  Dorthe Pernille  

Uge 15 
08.04.14 

Frist for høringssvar  Dorthe   

Uge 15 Bearbejdning af 
høringssvar 
Færdiggørelse af 
rammen 

 Dorthe   

14.04.14 – 
21.04.14 
(Uge 16) 

PÅSKE     

Uge 16 Færdiggørelse af 
retningslinjer 
Oplæg til nyt 
bevillingssystem 

 Flemming Dorthe  

Uge 17 
23.04.2014 
Kl. 9.30 - 12 

Møde i 
referencegruppen  

Kommentering af ramme og 
retningslinjer. 
Diskussion af oplæg til nyt 

Dorthe 
Flemming 

 Beslutning om endeligt 
oplæg til det Stående 
Udvalg 

                                                           
4 Referencegruppen ’udpeger’ 3 af gruppens medlemmer som vil være tæt sparring med Flemming og Dorthe i forbindelse med 
udarbejdelse af retningslinjer  
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Tidsperiode Aktivitet/opgave Formål/output Ansvarlig Involverede/ 
Sparringspartner 

Beslutninger 

bevillingssystem. 

23.04.2014 
(eftermiddag) 

Færdiggørelse af 
ramme, retningslinjer 
og oplæg til nyt 
bevillingssystem. 

 Flemming Dorthe  

 Eftersendelse af bilag 
til det Stående Udvalg 
(andre bilag sendt ud 
den 22.04) 

 Pernille   

Uge 18 
28.04.2014 

Møde i det Stående 
Udvalg 

Beslutning vedr. ny ramme og 
retningslinjer samt diskussion af oplæg 
til ny bevillingsstruktur. 

Dorthe  Godkendelse af ny 
struktur og retningslinjer.  

Mandat til 
referencegruppe og den 
fælles sammenlægnings-
arbejdsgruppe om videre 
arbejde med 
bevillingsstruktur 

Uge 19 
07.05.2014 

Final drafts – revideret 
på basis af diskussion 
og beslutning i det 
Stående Udvalg 

Retningslinjer 
Bevillingssystem inkl. nye 
ansøgningsformater og 
rapporteringsformater 

Flemming Dorthe 
Tre referencegruppe- 
medlemmer  

 

Uge 20  Møde med 
referencegruppen og 
den fælles 
sammenlægnings-
arbejdsgruppe 

Konsultation med referencegruppen og 
den fælles sammenlægningsgruppe og 
endelig godkendelse 

Dorthe 
Flemming 

 Referencegruppen og 
fælles sammenlægnings-
arbejdsgruppe giver 
endelig godkendelse 

Uge 20 
15.05.14 

ENDELIGE 
DOKUMENTER 

 Dorthe Flemming  

Uge 21 
19.05.2014 

Respons til UM  Pernille  UM godkendelse af nye 
retningslinjer og 
bevillingssystem inkl. 
struktur 

 


