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24.04.2013 
 

TERMS OF REFERENCE 
Review af Puljen til støtte af netværksinitiativer og kapacitetsopbygning 2013 

 
 
”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.”  

Hanne Lund Madsens, HML Consult 

1. BAGGRUND 

Med godkendelsen af Civilsamfundsstrategien i 2008 blev al netværksstøtte til flerårige og længerevarende 
netværk samt korterevarende kapacitetsudviklingsaktiviteter omlagt til en puljeordning, der finansieres af 
Udenrigsministeriet (UM). Puljen til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer (herefter 
refereret til som ’puljeordningen’) er underlagt princippet om selvforvaltning, og finansieringen sker med direkte 
hjemmel i de årlige finanslove. 
 
Puljeordningen er siden 2009 blevet forvaltet af NGO FORUM, som er det centrale samarbejdsorgan for danske 
organisationer, der har interesse i dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale 
udviklingssamarbejde. UM skriver bl.a. om støtten:  
 

”Med henblik på at bidrage til kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer ydes der støtte til en 
fælles platform for netværksarbejde blandt danske organisationer med henblik på kapacitetsudvikling af 
strategisk vigtige områder, hvor det valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  
 
Der vil f.eks. kunne iværksættes procesforløb med sigte på dannelse af arbejdsgrupper og andre 
læringsfora, dokumentation af ”best practice” med henblik på vidensdeling og læring, systematisk 
monitorering af hvorledes viden og redskaber anvendes i organisationerne, involvering af forskere og 
praktikere fra både Nord og Syd, sparring med tilsvarende faglige Syd-netværk samt faglige 
oplysningsindsatser. Midlerne vil endvidere kunne ydes som støtte til flerårige og længerevarende 
netværksstrukturer” 

 
Med denne omlægning til selvforvaltning er prioritering og anvendelse af midler til faglige netværk og øvrige 
kapacitetsudviklingsaktiviteter i Danmark overgået til NGO-miljøet, som dermed selv har ansvaret for at sikre 
kapacitetsopbygning, erfaringsudveksling og dokumentation omkring faglige temaer indenfor 
civilsamfundsbistanden. NGO FORUM ønsker at kunne adressere nye og aktuelle faglige temaer på både kort 
og lang sigt, og forventningen er, at NGO-miljøet opnår en større fleksibilitet og indflydelse på den faglige 
kapacitetsopbygning og en mere effektiv udnyttelse af organisationernes individuelle og samlede ressourcer. 
 
Strukturen for puljeordningen bygger på en række generelle principper og ønsker om et system som: 
- Støtter netværk/netværksgrupper og de relationer, som de består af samt placerer ansvar for 

implementeringen hos de ansøgende organisationer for at sikre ejerskab og forpligtelse. 

- Har en slank administration med en ’let’ og u-bureaukratisk ansøgningsprocedure, der samtidig tager højde 

for, at der er mange netværksgrupper som søger støtte.  

- Er accountable til NGO-miljøet  

- Er accountable til Danida 
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Yderligere diskuteres det løbende, hvordan man sikrer, at ressourcer i det danske udviklingsmiljø udnyttes 

bedst muligt bl.a. i forhold til input og deltagelse i fælles kapacitetsudviklingstiltag, samt hvordan man sikrer en 

dynamisk og fleksibelt struktur, der giver mulighed for at reagere på trends og sætte ind, der hvor 

udfordringerne (og energien) er. 

Prioriteter og retningslinjer for puljeordningen: 

Ansøgninger til kapacitetsudvikling vurderes dels på baggrund af et sæt retningslinjer og dels en række fælles 
strategiske prioriteter, som fastlægges hver 2.-3. år.  

Den overordnede samlende strategiske ramme for puljen er den danske civilsamfundsstrategi (CSS). Med 
udgangspunkt i CSS har NGO FORUM valgt at udarbejde en række fælles strategiske prioriteter, der er 
retningsgivende for puljen. I 2009 blev de første fælles strategiske prioriteter for 2010-11 udarbejdet som 
resultat af en bred, lang og inddragende proces. NGO FORUM formulerede i foråret 2011 en række nye 
strategiske prioriteter for puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsopbygning. En ekstern konsulent 
gennemførte et behovs- og identifikations forløb, der resulterede i formuleringen af tre overordnede prioriteter 
for perioden 2012 – 2014: 1. Globale tendenser, 2. Tværgående læring og metodeudvikling og 3. tværgående 
og specifikke temaer. Det blev på NGO FORUMs årsmøde i 2011 besluttet, at de to første prioriteter udmøntes 
som faglige indsatsområder implementeret af henholdsvis NGO FORUMs sekretariat og CISU (Fagligt Fokus). 
Der er fortsat mulighed for at søge om støtte til større netværksinitiativer og mindre 
kapacitetsudviklingsinitiativer via ansøgninger om støtte til tværfaglige og specifikke temaer – en såkaldt ’åben 
pulje’. Den nye ramme sætter bl.a. fokus på at netværksinitiativerne vurderes på baggrund af de strategiske mål 
og forventede resultater, som det faglige netværk sætter samt værtsorganisation og andre deltagende 
organisationers institutionelle forpligtelse.   

NGO FORUM har i december 2011 ansat en akademisk medarbejder til at løfte indsatsen i forhold til 
prioriteringen ’globale tendenser’. Der er fortsat ansat en netværkskoordinator og en studentermedhjælp på 
NGO FORUMs sekretariat. 

Perspektivering og review af andre kapacitetsudviklingsaktører 

Analyserne i dette review skal ses i lyset af, at de danske udviklings-, miljø- og nødhjælpsorganisationer er 
organiseret i en række forskellige platforme hvoraf 92-gruppen, Concord Danmark, NGO FORUM og CISU er 
de fire største. NGO FORUM har  i februar 2013 lagt op til at der i samarbejde med 92-gruppen og Concord 
Danmark gennemføres et review af samarbejdet og organiseringen af det danske NGO-miljø  . Denne proces 
bør tages i betragtning, når pulje-reviewet gennemføres.  

Der er i perioden siden august 2012 gennemført en række reviews af forskellige kapacitetsudviklingsaktører 
(CISU, DMR-U, DH, ..) samt en evaluering af CSS. Erfaringer og viden fra disse bør inddrages hvor relevant. 

Hvor relevant bør analyser perspektiveres ift. erfaringer og resultater fra andre lignende faglige netværk i 
udlandet.    

2. FORMÅL   

Det overordnede formål med reviewet er at lave en strategisk analyse og vurdering af den kapacitetsudvikling, 
der finder sted i det danske NGO-miljø via puljen til støtte af faglige netværk og kapacitetsudvikling, og på 
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baggrund af dette komme med anbefalinger til ændringer, som kan bidrage til at forbedre struktur, systemer og 
tilgange til kapacitetsudviklingen blandt danske udviklings- og miljøorganisationer.    

Reviewet har følgende delformål: 

a. Med henblik på at vurdere behov, puljens samlede udbud, og de opnåede resultater, foretage en 
analyse af erfaringerne fra det hidtidige samarbejde og koordinering mellem NGO FORUM (herunder 
globale tendenser), CISU (Fagligt Fokus) og de større og mindre initiativer, som støttes gennem puljen. 

b. Gennemgang og vurdering af NGO FORUMs forvaltning og administration af puljen til støtte af 
kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer, herunder om den valgte struktur og 
principper for fordeling af midler er optimal og effektiv i forhold til at understøtte kapacitetsudvikling af 
de danske miljø- og udviklingsorganisationer.  

c. Gennemgang og vurdering af de metoder, virkemidler og kanaler, der benyttes af de forskellige 
initiativer til kompetenceopbygning og kapacitetsudvikling, herunder en vurdering af hvordan de 
deltagende organisationer forankrer den individuelle kompetenceopbygning, og hvordan 
kapacitetsudvikling dokumenteres. 

d. På baggrund af ovenstående at fremkomme med opstilling af mulige scenarier og anbefalinger til 
ændringer, herunder ændringer i struktur (overordnet såvel som i de enkelte faglige netværk), systemer 
og tilgange, som kan styrke den fremtidige kapacitetsudvikling, der finder sted med støtte fra puljen. 

3. ARBEJDSOPGAVER 

Arbejdsopgaverne indeholder: 

Samarbejde og koordinering:  
- I lyset af reviews af andre kapacitetsudviklingsaktører, at gennemgå behov, efterspørgsel og 

kapacitetsudviklingsudbud samt koordinering af udbud.  
- Vurdere både større og mindre organisationers ressourcemæssige kapacitet til at deltage i 

kapacitetsudviklingsinitiativerne. 
- Vurdering af samspil og fordelingsnøglen mellem puljens tre prioriteter: 1. Globale tendenser, 2. 

Tværgående læring og metodeudvikling (Fagligt Fokus) og 3. Tværgående og specifikke temaer (større 
og mindre netværksinitiativer). 

NGO FORUMs forvaltning og administration: 
- Afdækning af de forskellige styringsmekanismers (NGO FORUMs sekretariat, det Stående Udvalg, 

samt rolle for reference- og styregrupper for de forskellige initiativer, værtsorganisationerne, 
koordinatorerne og sekretariaterne) rolle i forhold til: 

o Identifikation af reelle kapacitetsudviklingsbehov. 
o Sikring af sammenhæng mellem behov, efterspørgsel og udbud.  
o Kommunikation, læring og informationsdeling på tværs. 

- Vurdering af NGO FORUMs rolle som forvalter og administrator af puljen til støtte af faglige netværk og 
kapacitetsudvikling med fokus på: 

o Bevillingsforvaltning og bevillingsprocesser (med dertilhørende administrative procedurer) 
o Monitorering af puljebevillingen 

Metoder, virkemidler og kanaler samt forankring af læring: 
- Afdækning og vurdering af de metoder og aktivitetstyper (herunder videns- og informationsformidling 

samt fortalervirksomhedsaktiviteter), som de faglige netværk og de faglige indsatser benytter til 
kapacitetsudvikling  
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- Vurdering af metodernes ’evne’ til at sikre brobygning mellem den individuelle kompetenceopbygning 
og den organisatoriske kapacitetsudvikling. 

- Vurdering af hvordan kompetenceopbygning i netværkssammenhæng adskiller sig fra mere traditionel 
kursusvirksomhed, og hvordan forskellige netværksdynamikker understøtter dette.  

- Gennemgang af hvordan deltagelse i initiativerne bruges og hvilke modtagelsesmodaliteter 
medlemsorganisationerne anvender for at opsamle og indbygge den viden, der opbygges via 
deltagelsen. 

Der kan med fordel inddrages dokumenterede erfaringer og resultater fra internationale sammenhænge 

4. PROCES OG METODE 

Fokus vil ligge på puljen og de overordnede resultater og ikke på aktivitetsnær vurdering eller evaluering af de 
enkelte netværksinitiativer. Det forventes, at review-teamet gennemfører: 

1. Strategisk rettet brugerundersøgelse blandt medlemmer af NGO FORUM og de faglige netværk samt 
deltagere i Fagligt Fokus, Globale Tendenser og de mindre kapacitetsudviklingsinitiativers aktiviteter, der 
kobler til delmålene beskrevet i afsnit 2.  

2. Konsultation/interviews med: 
- NGO FORUMs sekretariat inkl. Globale Tendenser 
- Repræsentanter for Fagligt Fokus/CISU 
- Koordinatorer og styregrupperepræsentanter for de faglige netværk 
- Repræsentanter for det Stående Udvalg 
- Repræsentanter fra NGO FORUMs indstillingsudvalg 

3. Konsultation med eksterne ressourcepersoner heriblandt: 
- Repræsentanter for 92-gruppen og Concord Danmark 
- Hanne Lund Madsen 
- Lisbet Fich 
- Netværkseksperter – internationale som danske – der konkret har arbejdet med lignende strukturer 

eller har anden ekspertviden f.eks. Enriques Mendizabal, Line Holst Jensen (AZENA).  

4. Konsultation med NGO FORUMs referencegruppe i forbindelse med udarbejdelse af inception-note, og når 
draft report foreligger. 

5. LEVERANCER 

Der vil som del af reviewet blive udarbejdet følgende leverancer: 

- Kort inception-note, som skal indeholde skitse til indhold, arbejdsmetode og tidsplan for opgaven (max 
5 sider) 

- Udkast til rapport (max 20 sider plus bilag) 
- Endelig rapport 

6. RAPPORTERING 

- Inception-note skal være udfærdiget til HCP og NGO FORUMs kommentering den 21 juni 2013 med en 
kort præsentation på møde i det Stående Udvalg den 24 juni  

- Udkast til rapport præsenteres til NGO FORUMs referencegruppe og HCP den 13 september 2013 
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- Kommentarer fra HCP og NGO FORUM skal modtages efter 10 arbejdsdage 
- Endelig rapport skal være færdig 27 september 2013 
- Konsulenterne fremlægger den endelig rapport til NGO FORUMs Stående Udvalg i september 2013. Til 

dette møde vil NGO FORUMs referencegruppe, med udgangspunkt i den endelige rapport, udarbejde 
en indstilling til NGO FORUMs Stående Udvalg, så der sikres dels en fremlæggelse og dels et oplæg 
til, hvordan NGO FORUM kan tage det videre. 

7. BEMANDING OG TIDSPLAN 

Der lægges op til et konsulentteam bestående af to konsulenter med forskellige kompetencer - og synsvinkler, 
gerne en der er godt bekendt med den danske udviklingspolitiske og civilsamfundsmæssige kontekst og en der 
kan se det lidt ude- og ovenfra (kan være fra et andet skandinavisk land). Det forventes, at konsulenterne 
dækker følgende profil:  

- Dokumenteret erfaring med læringsprocesser i organisationer, herunder hvordan man skaber 
inddragende læringsprocesser på tværs af organisationer, der arbejder i Syd  

- Viden om og erfaring med faglige netværks organiseringsstruktur, funktion og udvikling   
- Dokumenteret erfaring fra arbejde i det danske udviklingspolitiske landskab 
- Viden om de danske civilsamfundsorganisationer 
- U-landserfaring vil være en fordel 

Der afsættes et samlet beløb på 250.000 kr. til reviewet. Reviewet gennemføres i perioden juni-september 
2013. 

NGO FORUM baggrundsgruppe: 

Med henblik på at sikre vidensdeling, læring og etablering af en intern platform for efterfølgende opfølgning på 
reviewet har NGO FORUM nedsat en baggrundsgruppe for reviewet bestående af: Erik Vithner (CISU og 
repræsentant for NGO FORUMs Stående Udvalg), Nina Lauritzen (Fagligt Fokus), Marianne Bo Paludan 
(netværksstyregruppe), Anne Sørensen (koordinator), Peter Blum Samuelsen (koordinator), Pernille Tind 
Simmons (NGO FORUM).  

Baggrundsgruppen indgå i dialog med UM/HCP i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning 
på reviewet.  

Baggrundsgruppens opgaver i forhold til dialog med konsulent(erne) inkluderer bl.a. at:  
- Bidrage med relevant information og deltage i diskussioner, som kan sikre ejerskab af reviewprocessen 
- Rådgive om dialogen med NGO FORUMs Stående Udvalg og medlemmer, Fagligt Fokus og de faglige 

netværk. 
- Udarbejde en briefing note til NGO FORUMs Stående Udvalg, som kan facilitere, at reviewets 

anbefalinger følges op af NGO FORUM.  

Hvis det i dialog med konsulenterne og HCP vurderes at være frugtbart for reviewet, kan baggrundsgruppen 
udpege en intern ressourceperson som bl.a. kan: 

- Varetage mindre konkrete opgaver identificeret af konsulenterne. 
- Deltage i interviews hvis konsulent(erne) vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt. 
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BAGGRUNDSMATERIALE 

Liste over materiale, der kan indgå som baggrund for vurderingerne. Listen skal ikke ses som en fuldkommen 
liste – der kan være andet materiale, som konsulenten vælger at inddrage:   

NGO FORUMs eget materiale:  
Resultatberetning 2011 inkl. budget 2011-2015 og revideret regnskab for 2010. 
Rapportering 2012 inkl. budget 2012-2016 og revideret regnskab for 2011. 
Budgetter og reviderede regnskaber. 
Årsrapport 2010 og 2011. 
NGO FORUMs strategiske ramme for 2012 – 2014. 
Konkretisering af de fælles strategiske prioriteter 2012 – 2014. 
Retningslinjer og bevillingskriterier. Maj 2012 
Forvaltning og rapportering. Maj 2012 
Rapporteringsformater 
Ansøgningsskemaer 
 
Materiale fra netværkene: 
Udvalgte ansøgninger om støtte til større og længerevarende netværksinitiativer 
Udvalgte ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer 
Udvalgte årsrapporter fra større netværksinitiativer samt mindre initiativer (2010 og 2011) 
Netværkenes hjemmesider 
Evalueringsrapporter 
Brugerundersøgelser 
Andre relevante rapporter 
 
Eksterne rapporter: 
 “Capacity development in networks and beyond – An exploration of concepts and measures”. By Hanne Lund 
Madsen for the Danish Children and Youth Network, September 2005.   
“Networking: Current Modalities and Future Scenarios”. Short version, by Hanne Lund Madsen for The Danish 

Child and Youth Network, Aidsnet, The Danish Education Network, Gendernet and Thematic Forum, 
October 2007.   

”Review af konceptet for støtte fra ngo-bevillingen til netværk”. Syntese rapport, Lisbet Fich (Katalyst) for UM, 
Endelig version, 17. april 2006 

Rapport fra review af CISU, December 2012.  
 
Evaluering af DFM, August 2012. 
Evaluering af MENA netværket, 2011. 
 
Referat af møde om fremtidige perspektiver for netværkssamarbejde blandt NGO’er den 10. januar 2008. 
 
Netværksteorier: 
Network Functions Approach (NFA), Enriques Mendizabal 
www.toolsfornetworkers.nl   
 
Materiale om netværkserfaringer og resultater i internationale sammenhænge 

http://www.toolsfornetworkers.nl/

