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Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer  

4. december 2013 
 

 
Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: 
På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure for efteråret 
2013 godkendt af følgende grunde: 

 Det bør undgås, at man binder finansiel støtte til netværk i den nuværende struktur længere end til og 
med 2014, så der bliver mulighed for at arbejde med anbefalingerne i pulje reviewet. 

 Det bør sikres at netværkene ikke skal bruge unødvendig meget tid på både konceptnote og ansøgning, 
når der kun er en planlægningshorisont på 1 år. 

De væsentligste ændringer i forhold til tidligere godkendelsesprocedurer er at: 

 Større ansøgninger har kun mulighed for at søge om støtte til 1 år (og ikke som hidtil 2-3 år). 

 Der indsendes ikke konceptnoter men ’fulde ansøgninger’ fra starten. 

 Indstillingsudvalget indstiller de større ansøgninger til NGO FORUMs puljeudvalg. De mindre ansøgninger 
bliver som hidtil indstillet direkte til NGO FORUMs formand. 

 Puljeudvalget indstiller – med udgangspunkt i indstillingsudvalgets indstilling – til det Stående Udvalg. 

De reviderede procedurer har også konsekvenser for vurderingskrav. I oplægget stod der ”netværk der har 
bevillinger som slutter med udgangen af 2013 får mulighed for at søge støtte på lige fod med nye netværk. Det bør 
dog være muligt for netværk med bevilling i 2013 at søge om støtte til initiativer, der ligger i forlængelse af den 
nuværende bevilling/bygger videre på de foregående to års initiativ. Kravene til netværkene om at tænke nyt (læs: 
ikke bare fortsætte som hidtil) vil derfor være mindre end de har været i tidligere ansøgningsrunder, men der vil 
fortsat stilles krav om involvering og forpligtelse, relevante strategiske mål og forventede resultater.” 

 

Indstillingsudvalget har denne gang indstillet de større ansøgninger til NGO FORUMs puljeudvalg og på baggrund 
af indstillingsudvalgets vurdering indstillede Puljeudvalget til det Stående Udvalg, som tog endelig beslutning om 
bevillingerne.  

Puljeudvalget er nedsat af repræsentanter fra det Stående Udvalg og består af Mikkel Balslev (Red Barnet), Erik 
Vithner (CISU), Tania Dethlefsen (Sex og Samfund) samt Vagn Berthelsen (IBIS og formand for NGO FORUM).   

 

NGO FORUM modtog den 18. september 2013 fire ansøgninger om støtte til større og længerevarende 
kapacitetsudviklingsinitiativer samt tre mindre ansøgninger.  

Det Stående Udvalg følger indstillingen fra Puljeudvalget om at godkende ansøgningerne fra MENA Netværket og 
Uddannelsesnetværket og indstille til både Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) og Netværket for Sundhed og 
Udvikling at de, med udgangspunkt i ansøgningen, vil kunne (gen)ansøge om et mindre initiativ på max. 200.000 
kr.  

 

Som det fremgår af den finansielle oversigt nedenfor, er der med disse godkendelser en balance på ca. 1.400.000 
kr. i 2014. Med udgangspunkt i Puljeudvalgets indstilling godkender det Stående Udvalg at dette beløb allokeres til 
to forskellige formål: 

1. Der laves endnu en ansøgningsrunde i foråret (april/maj) for ansøgninger til mindre initiativer samt 
eventuelt andre kapacitetsudviklingsinitiativer, som det Stående Udvalg vurderer at der er behov for. Ca. 
1.000.000 kr. afsættes til dette. Ansøgningsprocedurer vil blive udarbejdet i løbet af første del af 2014 som 
en del af opfølgningen på puljereviewet.  
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2. Der afsættes ca. 400.000 kr. til opfølgning af puljereviewet og støtte til implementering af den nye struktur. 
Formålet med dette skal være at blive skarpe på, hvad vi vil med puljen til støtte af faglige 
netværksinitiativer, hvad vi vil med den fælles kapacitetsudvikling, hvordan vi kan sikre en fælles forståelse 
af dette og hvordan vi kan sikre organisationernes forpligtelse. På basis af dette vil der være brug for at 
arbejde med en Theory of Change for netværksinitiativer, ansøgningsprocedurer etc. Tanken er, at 
succesen for den fremtidige kapacitetsudvikling og den fremtidige struktur vil afhænge af, hvad vi som 
miljø vil med det.    

 

Tabellen viser den samlede finansielle oversigt for de modtagne ansøgninger – større og mindre: 

  Ansøgning Værts-organisation Ansøgt beløb 
for 2014 

Godkendt 
beløb 

    

Større ansøgninger – nye    

Dansk Forum for Mikrofinans Trianglen 588.500 200.0001 

MENA netværket MS 286.760 286.760 

Netværk for Sundhed og Udvikling Sex & Samfund 471.870 200.0002 

Uddannelsesnetværket IBIS 643.070 643.070 

Total - nye  1.990.200 1.329.830 

    

Større – forhåndsgodkendt    

FORDI FKN 641.293 641.293 

BogUnetværket Red Barnet 363.800 363.800 

Total - forhåndsgodkendt  1.074.643 1.005.093 

    

Total  3.064.843 2.334.923 

Til rådighed  2.800.000 3.000.000  

    

Ansøgning – mindre initiativer Værtsorganisation Ansøgt beløb Indstillet 
beløb  

Ansvarlighed i humanitær praksis Red Barnet 200.000 200.000 

Handelsnettet Initiativ for Handel og 
Udvikling (IHU) 

200.000 0 

    

Total  400.000 200.000 

Total til rådighed  1.000.000 1.000.000 

    

Samlet beløb godkendt   2.534.923 

Samlet beløb til rådighed   4.000.000 

Samlet beløb i overskud   1.465.077 

 
Det skal også i denne note noteres, at finansloven for 2014 endnu ikke er godkendt og bevillingerne først endeligt 
godkendes når bevillingsbrev for puljeordningen i 2014 er modtaget.   
 

                                                 
1 Beløb afsættes til en mulig ny ansøgning til støtte af et mindre initiativ.  
2 Beløb afsættes til en mulig ny ansøgning til støtte af et mindre initiativ.  
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Ifølge retningslinjerne læser, vurderer og indstiller Indstillingsudvalget ligeledes de mindre ansøgninger, men den 
endelige beslutning ligger hos NGO FORUMs formand. De mindre ansøgninger er derfor ikke inkluderet i denne 
godkendelse.   
 
 
Ansøgningerne – i alfabetisk rækkefølge: 
 

1) Dansk Forum for Mikrofinans: Netværksinitiativ for udvikling af mikrovirksomhed (lead organisation: 
Trianglen) 

Initiativet gives afslag: 

Initiativet godkendes ikke til støtte i sin nuværende form, men ansøger får mulighed for at genansøge indenfor en 
budgetramme på 200.000 kr.  

Kommentarer fra Puljeudvalget: 
Initiativet kan ikke støttes i sin nuværende form, da ansøgningen er alt for ukonkret og generel og det er svært at 
se, hvad de egentlig vil opnå med initiativet. Det vurderes dog, at der er relevante og interessante tematikker 
indenfor det overordnede og meget generelle emne beskrevet i ansøgningen og den meget brede og diverse 
medlemsskare med 51 betalende medlemsorganisationer/institutioner vidner om en god tilslutning. Det Stående 
Udvalg vælger derfor, at ansøgerne bør have mulighed for at genansøge med et mindre netværksinitiativ på max. 
200.000 kr.  

DFM bør i deres genansøgning sikre en klar beskrivelse af tematikken (ex. den markedsbaserede tilgang og linket 
til mikrofinans og entrepreneurship) samt beskrivelse af et konkret procesforløb/konkrete aktiviteter. Det vurderes, 
at DFM kender medlemmernes behov, og at der derfor ikke på nuværende tidspunkt er behov for en større 
kapacitetsundersøgelse, som den der er beskrevet i ansøgningen.   

Resume: 

Med udgangspunkt i medlemmernes eksisterende arbejde med mikrofinans ønsker Dansk Forum for Mikrofinans 
(DFM) med dette initiativ at understøtte en fortsat læring og videndeling omkring anvendelsen af mikrofinans som 
redskab for fattigdomsbekæmpelse og udvikling af mikrovirksomhed.  

Formålet med initiativet er at konsolidere og følge op på resultaterne fra tidligere år og samtidig dokumentere, 
hvordan medlemmerne anvender den viden og inspiration de får og om den får reel organisatorisk effekt. 
Initiativets mål og resultater er:  

 Det overordnede mål er at styrke medlemsorganisationernes viden og kapacitet til, i samarbejde med syd-
partnerne, at bidrage til udvikling af mikrovirksomhed og fattigdomsorienteret vækst.  

 Den specifikke målsætning er, at medlemmernes anvendelse af redskaber til udvikling af mikrovirksomhed er 
bedre integreret i organisationernes strategier, projekter og fortalervirksomhed.  

Initiativet vil tage udgangspunkt i medlemmernes organisatoriske kapacitet gennem self-assessments og peer 
reviews med fuld ledelsesopbakning baseret på et scoringssystem med institutionelle indikatorer på de specifikke 
områder medlemmerne arbejder. Der etableres temagrupper, som arbejder videre med erfaringsudveksling og 
planlægning af specifikke forløb der sikrer at viden og redskaber integreres i organisationernes strategier, projekter 
og fortalervirksomhed. Afslutningsvist gentages en kort self-assessment blandt de deltagende organisationer. Her 
vurderes det, hvad organisationernes næste skridt er. 

Som mulige aktiviteter nævnes refresher kurser, e-learning i grupper, workshops om udækkede områder, 
rådgivning med henblik på anvendelse, udvikling af cases og konkrete retningslinjer.  

Gennem de sidste fire år har DFM opbygget et netværk bestående af mere end 50 forskellige aktører, etableret en 
hjemmeside, afholdt en lang række møder, kurser og konferencer. Dansk Forum for Mikrofinans ledes af en 
bestyrelse med 9 valgte repræsentanter fra medlemsorganisationerne. 
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DFM har pt. en mindre bevilling fra NGO FORUM der slutter med udgangen af 2013. Trianglen er lead 
organisation. Dansk Forum for Mikrofinans har tidligere modtaget en længerevarende tre-årig bevilling på et samlet 
beløb af ca. 1.600.000 kr.  

Der er budgettet for ansøgningen indregnet 175.000 kr. årligt til at koordinere aktiviteterne (ca. 30%) samt 165.000 
kr. til en fast faglig ressourceperson (ca. 28%). Samlet set udgør det ca. 58% af det samlede budget.  

Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 
12 mdr. Der søges om 15 timer/uge 

til en koordinator. 
Yderligere søges der om 10 
timer/uge til en faglig 
ressource-person. 

18 organisationer har forpligtet 
sig til at bidrage og deltage 
aktivt i initiativet. 9 af de 18 
deltager i styregruppen.   

DFM har 51 betalende 
medlemsorganisationer/institutioner. 

 

 
Vurdering: 

Det er en ufokuseret og ukonkret ansøgning. Temaet er beskrevet i generelle termer, det er uklart hvad der er nyt i 
forhold til tematikken. Den markedsbaserede tilgang beskrives som et nyt område, men det forfølges ikke i 
ansøgningen. 

Ansøgningen baserer sig i høj grad på antagelser og forventninger ift. det udbytte, som de deltagende 
organisationer vil få ud af initiativet. De forventede resultater er meget overordnede og vagt formuleret.  

Ansøgningen vidner ikke om et godt kendskab til medlemmernes behov for kapacitetsudvikling. Der lægges op til 
at den indledende kapacitetsanalyse skal lede til beskrivelse af de deltagende organisationers behov, men det 
vurderes at et veletableret netværk som Dansk Forum for Mikrofinans – i relation til anbefalingerne fra evalueringen 
fra 2012 – burde være længere ift. konkret at kunne beskrive behov, specifikation af emnet, aktiviteter og 
resultater.  

Ansøgningen tager i høj grad udgangspunkt i tidligere aktiviteter og vil basere hele den kommende netværksfase 
på en kapacitetsanalyse samt erfaringsopsamling. Der er få konkrete aktiviteter beskrevet, og det er svært at 
gennemskue, hvad netværket vil bidrage med af nyt.  

Det vurderes at være et urealistisk højt budget til de beskrevne aktiviteter og processer. 

 

2) MENA netværket (lead organisation: MS) 

Godkendelse: 

Ansøgningen godkendes og initiativet støttes i 2014 med det ansøgte beløb på 286.760,00 kr.  

Kommentarer fra Puljeudvalget: 
Det er en utrolig vigtig region og relevante temaer, som netværket vil arbejde med. Puljeudvalget er enigt i at det 
på sigt vil være interessant, hvis netværkets og medlemmernes erfaringer i regionen kan være med til at løfte det 
samlede danske civilsamfunds blik for sociale bevægelser.  

Puljeudvalget efterlyser lidt mere information om medlemmernes eget bidrag i forhold til aktiviteterne. Der er en 
meget stor andel af budgettet afsat til koordinatorløn, og det vurderes, at det lave aktivitetsbudget vil være en 
begrænsende faktor, hvis ikke medlemmerne bidrager væsentligt med betaling af ressourcepersoner, lokaler, etc. 

 
Resume: 

MENA Netværket vil i 2014 sætte fokus på en række problemstillinger, som følger med den fortsatte politiske 
turbulens i regionen samt gå i dybden med nogle af de deraf følgende tendenser, som har indflydelse på 
medlemmernes partnerskabssamarbejder og på deres arbejde med rettigheder og reformer. Eksempelvis vil et 
fokusområde blive udviklingen af og i politiske bevægelser, herunder politisk islam, vilkårene for civilsamfundet 
samt udfordringerne i arbejdet med rettigheder, indflydelse og ligestilling. 
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MENA Netværket ønsker at styrke samarbejdet mellem medlemmerne både ift. deres aktiviteter i regionen og i 
Danmark. Følgende overordnede resultater (outcomes) forventes opnået: 

1) Styrkelse af medlemmernes viden om og forståelse for de aktuelle politiske processer, bevægelser og 
udviklinger i MENA regionen, der har indflydelse på deres arbejde. 

2) Styrkelse af medlemmernes advocacy kapacitet samt udvikling af fælles advocacy initiativer til støtte for 
medlemmernes – og deres partneres - arbejdsvilkår i MENA regionen. 

3) Skabelse af synergi og ny læring mellem medlemmerne gennem erfaringsudveksling omkring metode- og 
strategiudvikling for indsatser i regionen og på tematiske områder. 

I denne fase vil MENA Netværket fortsat fokusere på at styrke medlemmernes viden om og kompetencer til at 
arbejde med partnerskaber i MENA-regionen. Netværket bygger videre på erfaringerne fra de seneste to år samt 
på en intern evaluering foretaget i sommeren 2013. Aktiviteterne vil bestå af aktualitetsmøder, to ”masters classe” 
samt koordinering af en række arbejdsgrupper. 

MENA netværket har pt. en bevilling på 333.622 kr. fra NGO FORUM der slutter med udgangen af 2013. MS er 
lead organisation. MENA netværket har siden 2009 modtaget 3 netværksbevillinger: 01.04.2009 – 31.03.10 på 
499.508; 01.04.10 – 31.12.11 på 1.202.985; 01.01.12 – 31.12.12 på 339.297. MENA netværket har en styregruppe 
med repræsentanter fra 7 organisationer. 

Der er i budgettet for ansøgningen indregnet 209.500 kr. årligt til at koordinere aktiviteterne hvilket udgør ca. 73% 
af det samlede budget.  

Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 
12 mdr. Der søges om 17 timer/uge 

til en koordinator. 
 

Styregruppens 7 
medlemsorganisationer beskrives 
som aktive.   

MENA netværket har 25  
medlemsorganisationer/institutioner 
der betaler medlemsbidrag. 

 
Vurdering: 

Det er en god og velargumenteret ansøgning som vil sætte fokus på at styrke medlemmernes kompetencer til at 
takle forandringer i MENA regionen. Det vurderes, at netop denne region har en helt speciel strategisk betydning 
for en større gruppe af danske organisationer og den geografiske afgrænsning vurderes at være relevant og vigtig 
for initiativet. Netværkets fokus på partnerskaber i netop denne region vurderes at være relevant i forhold til 
civilsamfundsstrategien.  

Som noget nyt i denne ansøgning vil MENA Netværket sætte ressourcer af til fortalervirksomhed. Der vil etableres 
en Mellemøstpolitisk Arbejdsgruppe, som med erfaringerne fra fortalervirksomhed i forbindelse med 
Israel/Palæstina i 2014 vil brede sit fokus ud til at omfatte fortalervirksomhed omkring relevante emner i hele MENA 
regionen. Fokuslande og temaer vil blive valgt afhængig af aktualitet og relevans i forhold til udviklinger i regionen. 
Det vurderes at være relevant for netværket at arbejde med fortalervirksomhed i samarbejde med sydpartnere og 
andre relevante europæiske aktører.  

MENA netværket kunne godt være mere ambitiøse og brede deres tema ud, så det ikke kun omfatter en region 
men også arbejdet med nogle mere globale tendenser. F.eks. ville betydningen af folkelige bevægelser som 
drivkraft i de forandringer der ses i forskellige lande i det globale Syd være et oplagt område.  

Budgettet er meget moderat og det vurderes at være yderst rimeligt. I sig selv er der ikke afsat mange midler til 
aflønning af koordinatorens 17 timer pr. uge men posten udgør en meget stor del af det samlede budget nemlig 
73%. 

 
3) Netværk for Sundhed og Udvikling (lead organisation: Sex & Samfund) 

Initiativet gives afslag: 

Initiativet godkendes ikke til støtte i sin nuværende form. Ansøgningen vurderes at have mere karakter af en 
ansøgning om støtte til (endnu) et mindre initiativ da møderækken ville egne sig bedre til et mindre 
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kapacitetsopbyggende forløb., men ansøger får mulighed for at genansøge indenfor en budgetramme på 200.000 
kr.  

I en eventuel genansøgning skal indholdet konkretiseres mere, og det skal sandsynliggøres, hvorfor og hvordan de 
afholdte møder forventes at opbygge kapacitet hos deltagerne. 

Resume: 

Sundhed & Udvikling er et forholdsvis nyt uformelt netværk som blev etableret i 2011.  

Temaet i ansøgningen er sammenhængen mellem sundhed og bæredygtighed. Formålet med initiativet er at støtte 
danske ngo’er indenfor sundhedsområdet til at kunne navigere i en ny kontekst hvor der skal udvikles en global 
forståelse for civilsamfundets arbejde med sundhed og nye projekter til forbedret sundhed indenfor rammen af 
bæredygtig udvikling. 

Netværket vil udvikle medlems-NGOernes globale udsyn og klæde dem på til at orientere sundhedsarbejdet post-
2015 ved at skabe kontakt til sundhedsnetværk i syd, udvikle medlemmernes globale kontakter i Danmark og føre 
en global diskussion via en professionel hjemmeside. Dette skal føre til en styrket medlemsbase med kapacitet til 
at forstå og indgå i post-2015 debatten på sundhedsområdet og til at orientere medlemmernes projektarbejde på 
sundhedsområdet efter et sundhedsbegreb, som både er globalt og bæredygtigt.   

På en række møder samt via en hjemmeside skal sundhed diskuteres ud fra en række faglige vinkler igennem 
følgende temaer: 1) På hvilken måde er sundhed et globalt bæredygtighedsanliggende?; 2) Hvordan forbedrer vi 
det konkrete sundhedsarbejde i civilsamfundets projekter?; 3) Hvordan styrker vi samarbejdet med danske 
sundhedsforskere?; 4) Hvilke sundhedsvilkår er fælles (globale) og hvilke er lokale?; 5) Har borgere anerkendte 
sundhedsrettigheder? Kan man klage lokalt, nationalt eller internationalt; 6) Er sundhed på vej til at forsvinde ud af 
dansk bistand?; 7) Er sundhedsbegrebet for den enkelte? For befolkningen i lokalområdet?  

Netværket har med Sex & Samfund som lead organisation modtaget to mindre bevillinger fra netværkspuljen. En 
bevilling i perioden 01.08.2012 – 30.07.2013 på 199.998 DKK og en bevilling i perioden 01.08.2013 – 31.12.2013 
på 120.000 DKK. 

Netværket ”Sundhed & Udvikling” henvender sig til de næsten 100 danske NGOer, som har et engagement i 
sundhedssektoren i dansk udviklingsbistand. Netværket er løst organiseret med en styrekomite bestående af 7 
organisationer. 

Der er i budgettet for ansøgningen indregnet 150.000 kr. årligt til at koordinere aktiviteterne og sikre 
kommunikation. Dette udgør ca. 32% af det samlede budget.  

Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 
12 mdr. Der søges samlet set om ca. 

7,5 timer/uge til en koordinator. 
Yderligere søges der om 2 
timer/uge til en fast 
kommunikationsperson. 

7 organisationer deltager i 
styrekomiteen.   

Netværket har ingen formelle 
medlemmer. 

 

 
Vurdering: 

Netværket for Sundhed & Udvikling er et nyt og stadigvæk uformelt netværk. Netværket lægger ikke vægt på at 
blive for institutionaliseret, men at forblive et netværk uden for mange formaliserede procedurer. Det er imidlertid 
ikke sandsynliggjort, hvordan de planlagte aktiviteter vil styrke medlemmernes kapacitet på sundhedsområdet. 
Aktiviteterne er løst beskrevet og består tilsyneladende hovedsagelig af møder, hvor forskellige temaer diskuteres. 
Det er uklart beskrevet, hvordan det mere konkret skal omsættes i øget kapacitet hos medlemmerne. Der 
inddrages ikke erfaringer fra nogle af de øvrige netværk, som har eksperimenteret med forskellige typer 
kapacitetsopbygningsforløb (fx kurser, coaching, aktionsorienterede studier og refleksionsmøder).  
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Dele af ansøgningen er formuleret således, at læseren bliver i tvivl om netværkets forankring blandt medlemmerne.  
Fx fremgår det, at ”vi vil for udvalgte organisationer forfølge diskussionerne ind i organisationerne ved at deltage i 
deres møder. Sådanne initiativer vil også styrke vores kendskab til deres kapacitetsbehov”. Men det er ikke klart 
hvem ’vi’ er, og det kan læses som en topstyret tilgang og en ufuldstændig afdækning af behovene for 
kapacitetsudvikling. 

Budgettet virker problematisk. Der er ikke redegjort tilstrækkeligt for de planlagte udgifter – herunder hvorfor der 
budgetteres med 13.000 kr. til hvert møde, eller hvad de 145.000 til faglig formidling via tv/radio konkret skal 
bruges til, hvem målgruppen er eller hvordan denne aktivitet forventes at opbygge kapacitet. Tilskud til 
medlemmernes transportudgifter er næppe heller i overensstemmelse med de gældende regler.  

Der er imidlertid tale om et relativt nyetableret og stadig uformelt netværk, som når ud til en række mindre 
organisationer (bl.a. diasporaorganisationer) og et netværk, der har dokumenteret god deltagelse i de hidtidige 
fællesmøder arrangeret af netværket. Netværket har i nogen grad identificeret organisationernes behov for 
vidensdeling og erfaringsudveksling og der er defineret en møderække med en række relevante temaer. Det 
vurderes dog ikke at være grundlag for godkendelse af en større netværksansøgning.  

 
4) Uddannelsesnetværket: Fagligt netværk for Dansk NGO bistand til uddannelse i Syd (lead 

organisation: IBIS) 

Godkendelse: 

Ansøgningen godkendes og initiativet støttes i 2014 med det ansøgte beløb på 643.070,00 kr.  

Kommentarer: 

Puljeudvalget er enigt i at det er en flot og ambitiøs ansøgning, men det kan i ansøgningen være svært at skelne 
mellem kapacitetsopbygningen og så reel advocacy-implementering. Der lægges i ansøgningen stor vægt på at 
påvirke post-2015 processen ift kvalitetsuddannelse (en af ansøgningens to strategiske delmål), men der er 
allerede stor konsensus blandt medlemsstater om at dette bliver en del af den nye post-2015 pakke. Puljeudvalget 
vurderer derfor, at det vil være mere relevant at holde fokus på den nationale advocacy og styrke fokus på, 
hvordan kapaciteten hos medlemmerne af Uddannelsesnetværket styrkes, så de kan støtte deres Syd-partnere i at 
påvirke egne myndigheder til at implementere kvalitetsuddannelse and at sætte stor fokus på at påvirke post-2015 
processen.  

 
Resume: 

Det overordnede strategiske mål for netværksinitiativet er at bidrage til, at retten til kvalitetsuddannelse for alle 
(børn, unge og voksne) bliver opfyldt. De strategiske delmål er: 

1) At styrke Uddannelsesnetværkets medlemsorganisationer til at deltage i og øve indflydelse på den 

nationale og den globale Post-2015 proces, og herigennem bidrage til at fremme målet om 

kvalitetsuddannelse for alle, såvel børn og unge som voksne, gennem øget kapacitet til fortalervirksomhed 

og samarbejde. 

2) At fremme medlemsorganisationernes kapacitet til at definere og implementere kvalitetsuddannelse for 

børn, unge og voksne, og til at måle denne kvalitet.   

Fokus i denne 1-årige ansøgning fra Uddannelsesnetværket er på: 1) kapacitetsopbygning til og iværksættelse af 
fortalervirksomhed for retten til kvalitetsuddannelse, 2) opsamling af erfaringer og viden om implementering af 
kvalitetsuddannelse og studie om måleindikatorer for kvalitetsuddannelse, samt 3) opsamling af effekter af 
Netværkets læringsinitiativer, som de erfares i medlemsorganisationer.  

De kapacitetsopbyggende aktiviteter vil foregå på møder, seminarer og i sparringsgrupper, og skal bl.a. føre til 
udarbejdelsen af en manual i fortalervirksomhed om ’Retten til kvalitetsuddannelse’. Temaet om 
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kvalitetsuddannelse (definition, implementering og måling) skal diskuteres på fyraftensmøder og på en international 
konference med Alliance 2015.  

Uddannelsesnetværket har 27 medlemsorganisationer og ledes af en bestyrelse af  7 repræsentanter fra 
medlemsorganisationerne. 

Uddannelsesnetværket forvalter/koordinerer pt. to bevillinger – den ene er et samarbejde med Børne- og 
Ungdomsnetværket. Bevillingerne slutter med udgangen af året og har et samlet beløb på 452.717 kr. IBIS er lead 
organisation. Uddannelsesnetværket blev dannet i 2000 og har siden 2004 kørt netværksaktiviteter med 
finansiering fra Danida – først direkte fra Danida og siden 2010 fra netværkspuljen forvaltet af NGO FORUM.  

Der er i budgettet for ansøgningen indregnet 336.000 kr. årligt til at koordinere aktiviteterne (koordinator og 
studentermedhjælp). Samlet set udgør det ca. 52% af det samlede budget.  

Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 
12 mdr. Der søges om støtte til 20 

timer/uge til en koordinator. 
Yderligere søges der om 7 
timer/uge til en 
studentermedhjælp. 

Netværket rapporterer at de har 
18 aktive medlems-
organisationer. 7 af de 18 
deltager i styregruppen.   

Uddannelsesnetværket har 27 
betalende 
medlemsorganisationer/institutioner. 

 

 
Vurdering: 

Det er en velskrevet, struktureret og ambitiøs ansøgning. Temaet er klart og relevant, og der er sammenhæng 
mellem den overordnede strategi og aktiviteterne.  

Netværket ønsker med dette initiativ at fortsætte deres fokus på fortalervirksomhed for retten til 
kvalitetsuddannelse og ønsker fortsat at linke den konkrete fortalervirksomhed med kapacitetsopbygning af 
medlemmerne gennem coachede forløb/ træning og/eller seminarer og møder.  

Netværket er stærkt organiseret med mange store og erfarne organisationer med kapacitet til at gennemføre 
aktiviteterne. Den brede kontaktflade og samarbejdet med flere forskellige institutioner og organisationer 
(heriblandt Danida, GCE, og uddannelsesinstitutioner) vurderes positivt ift.t at styrke det faglige område og øve 
indflydelse på temaet om retten til kvalitetsuddannelse og udbredelsen af dette. Ift. det internationale engagement 
er der dog et noget ensidigt fokus på medlemskabet af GCE.   

Refleksionsprocessen og opsamling af viden og erfaringer vurderes positivt, men der opfordres i det videre forløb 
til at reflektere over netværkets bæredygtighed. 

Initiativet lægger op til et større engagement i Post-2015 processen. Der opfordres til at uddannelsesnetværket 
samarbejder med Post-2015 arbejdsgruppen etableret som samarbejde mellem NGO FORUM, 92-gruppen, 
Concord Danmark og FORDI. 

Budgettet er højt, men det er også et ambitiøst initiativ. Udgiftsposten til koordinator og studentermedhjælp er 
betydelig, men det vurderes at være rimeligt med 20 timer/uge til en koordinator og 7 timer/uge til en 
studentermedhjælp.   


