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Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 

December 2012 
 

 
NGO FORUM modtog den 23. oktober 2012 to ansøgninger om støtte til større og længerevarende 
kapacitetsudviklingsinitiativer. 

NGO FORUMs Stående Udvalg har på baggrund af en samlet indstilling fra NGO FORUMs indstillingsudvalg 
foretaget en endelig vurdering af ansøgningerne. Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de 
indkomne ansøgninger samt – på baggrund af NGO FORUMs retningslinjer og bevillingskriterier samt fælles 
strategiske ramme, som udgøres af dokumenterne ”Strategiske prioriteter 2012-14” og ”Puljen til støtte af 
kapacitetsudvikling af den danske ressourcebase: konkretisering af de fælles strategiske prioriteter 2012 – 
2014” – at udarbejde en skriftlig, prioriteret indstilling til NGO FORUMs stående udvalg. Den endelige 
behandling og godkendelse fandt sted i NGO FORUMs Stående Udvalg den 3. december 2012.  

NGO FORUM modtog også tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer (max. 200.000 
kr.). Ifølge retningslinjerne læser, vurderer og indstiller Indstillingsudvalget ligeledes disse ansøgninger, men 
den endelige beslutning ligger hos NGO FORUMs formand. Finansiel oversigt for de tre ansøgninger er taget 
med til orientering sidst i dette dokument. Godkendelsen af de mindre initiativer kan læses i separat dokument.  

 
Samlet finansiel oversigt for større ansøgninger: 
   

Ansøgning Værts-
organisation 

Ansøgt beløb 
– total 

Ansøgt beløb 
for 2013 

Indstillet beløb 
for 2013 

Større ansøgninger – nye     

BogUnetværket Red Barnet 813.200  449.400 449.400 

Dansk Forum for Mikrofinans CARE Danmark 1.695.950  497.550 0 

Total - nye  2.509.150  946.950 449.400 

     

Større – forhåndsgodkendt     

FORDI FKN 629.344 629.344 629.344 

MENA MS 331.593 331.593 331.593 

Uddannelsesnetværket IBIS 249.952 249.952 249.952 

Unges uddannelse og 
beskæftigelse i Syd 

IBIS 202.765 202.765 202.765 

Total - forhåndsgodkendt  1.413.654 1.413.654 1.413.654 

     

Total   2.360.604 1.863.054 

Til rådighed   2.280.000 2.280.000  

 
Det skal noteres, at der kun kan bevilliges beløb for 2013 men hele ansøgningen godkendes og støtte til 2. og 
evt. 3. implementeringsår bevilling forudsætter at puljeordningen forsat er på finansloven.   
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Ansøgningerne: 
 

1) Børne og Ungdomsnetværket (BogU netværket) (lead organisation: Red Barnet) 

Godkendelse: 

Ansøgningen godkendes og initiativet støttes i 2013 med det ansøgte beløb på 449.400,00 kr.  

Resume: 

BogU netværket sætter med dette initiativ fokus på, hvordan NGO’er bedst kan skabe muligheder og rammer 
for børn og unges aktive medborgerskab. BogU netværket ønsker at støtte medlemsorganisationerne i – i 
samspil med deres lokale partnerorganisationer – at udvikle børn og unges kompetencer i relation til 
organisering, meningsdannelse og egen fortalervirksomhed. I ansøgningen opstilles der tre forventede 
resultater: 1) Gode rammer for børn og unges medborgerskab i lokalsamfundet, 2) Børn og unge udvikler 
medborgerskab-kompetencer i tæt dialog med lokalsamfundet og 3) Lokale partnere er fortalere for børn og 
unges medborgerskab i lokalsamfundet.  

Tre hovedaktiviteter – som alle involverer de aktive organisationer i processer – udgør kernen i initiativet: 
1. Mini-studier med involvering af udvalgte medlemsorganisationer og deres partnere i Syd, hvor fokus er på 

afdækning af gode rammer for børn og unges medborgerskab. 
2. Et modulopdelt kursusforløb bestående af en vekselvirkning mellem undervisning/workshops, coaching, 

peer-groups og forandringsinitiativer i egen organisation, hvor erhvervet ny viden omsættes i praksis. 
3. Kursus/seminar med fokus på hvordan medlemsorganisationernes og deres lokale partneres 

fortalervirksomhed kan udvikles med fokus på børn og unge. 

Tidsperiode Antal koordinator timer Antal organisationer 

24 mdr. Der søges om støtte til 24 måneder og støtte til 15 
koordinatortimer/uge. Koordinatorløn udgør ca. 
52% af det samlede beløb, der søges fra NGO 
FORUM i 2013.  

 

BogU netværket har 50 medlems-organisationer. 
17 organisationer har forpligtet sig til at deltage 
aktivt enten som en del af styregruppen, i 
baggrundsgrupper og studie eller 
længerevarende kapacitetsopbyggende forløb.   

Vurdering: 

Ansøgningen virker relevant som fortsættelse af netværkets aktiviteter hidtil. Der holdes fokus på temaet 
gennem ansøgningen. Beskrivelsen vidner om en nytænkning i forhold til temaet, der især kommer til udtryk i 
forhold til en ny tilgang og i anvendelsen af en række metoder, som samlet set vil sikre medejerskab og effekt 
hos både de danske organisationer og hos partnerorganisationerne i Syd. Der ser ud til at have været en god 
involvering af de deltagende organisationer i forberedelsen, og ansøgningen afspejler vilje til aktiv deltagelse. 
Det vurderes, at initiativet understøtter civilsamfundsstrategiens prioritering af demokratisering og deltagelse. 

Der er sikret en klar sammenhæng mellem kapacitetsopbygningen af de deltagende organisationer og 
partnerorganisationernes erfaringer og arbejde i Syd. Netværket vil bl.a. benytte den velafprøvede 
modelopbyggede kursusmodel, som skal sikre relevans, læring undervejs i processerne og opfølgning på 
ændring af den konkrete praksis. BogU netværket ønsker at afsætte midler til dokumentation af metoden for at 
gøre den mere tilgængelig. 

Da netværket fik godkendt deres konceptnote understregede det politiske underudvalg, at der i den fulde 
ansøgning bl.a. skulle sikres en klarere beskrivelse af, hvordan dette fokus er nyt i forhold til tidligere arbejde; 
klarere beskrivelse af metoder og forventede resultater samt revision af det samlede budget mhp. en reduktion 
af det ansøgte støttebeløb. Netværket har formået at udarbejde en ansøgning som adresserer de nævnte 
punkter om end budgetreduktionen er beskeden (en samlet reduktion på 64.200 kr.).  
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2) Dansk Forum for Mikrofinans: Netværksinitiativ for vækst og beskæftigelse i ulande (lead 
organisation: CARE Danmark) 

Initiativet gives afslag: 

Initiativet godkendes ikke til støtte.  

Resume: 

Initiativets overordnede tema er vækst og beskæftigelse i ulande, med fokus på indkomstskabende og 
beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Som en del af dette er der fokus på at fremme selvforsørgelse, 
anstændige arbejdsforhold og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.  Dette er et skift fra det tidligere 
mere snævre fokus på mikrofinans. 

Det strategiske mål for initiativet er at styrke viden, kompetencer, debat og fortalervirksomhed blandt 
medlemmer og interessenter, så partnerne i syd kan blive bedre til og have flere muligheder for at fremme 
vækst og beskæftigelse blandt målgruppen i syd. To delmål beskrives i ansøgningen: 1) Ressourcebasens 
viden, kapacitet og nytænkning ift. vækst og beskæftigelse er styrket og 2) Bedre rammebetingelser for 
bæredygtig og fattigdomsorienteret vækst og beskæftigelse. 

Aktiviteterne omfatter forskellige former for erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning af de danske 
organisationer, direkte rådgivning, udarbejdelse af 3 sæt retningslinjer indenfor temaet samt 
fortalervirksomhed. 

DFM har pt. en tre-årig bevilling fra NGO FORUM der slutter med udgangen af 2012. Caritas er lead 
organisation. Under den nuværende bevilling 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. 

Der er indregnet 255.000 kr. årligt til at koordinere aktiviteterne (ca. 45%) samt 140.000 kr. til en fast faglig 
ressourceperson (25%). Samlet set udgør det ca. 70% af det samlede budget.  

Tidsperiode Antal koordinator timer Aktivt involverede org. Antal organisationer 
36 mdr. Der søges om 20 timer/uge til 

koordinator, hvilket udgør ca. 
45% af det samlede beløb der 
søges fra NGO FORUM i 2013. 
Yderligere søges der om 10 
timer/uge til en faglig ressource-
person – en udgift der udgør ca. 
25% af budgettet. 

49 organisationer har skriftligt 
meddelt, at de bakker op om 
konceptnoten og 39 har konkret 
forpligtet sig til aktiv involvering. 
9 af de 39 deltager i styregruppen.  
Det fremgår ikke om medlemmerne 
har haft mulighed for at forholde sig 
til den fulde ansøgning.  

58 organisationer har givet 
aktiv tilsagn til at de vil være 
medlemmer i netværkets nye 
fase på basis af 
konceptnoten. 

Det fremgår ikke om 
medlemmerne har haft 
mulighed til at forholde sig til 
den fulde ansøgning. 

Vurdering: 
Temaerne i ansøgningen er meget relevante, men ansøgningen mangler fokus, og det er ikke sandsynliggjort, 
at de opstillede mål kan opnås gennem de aktiviteter, der er skitseret – eller at disse kan gennemføres med de 
personalemæssige ressourcer. Det vurderes, at en del af DFM’s medlemsorganisationer vil have svært ved at 
få deres behov dækket i dybden, da ansøgningen spreder sig over mange områder. Derfor vil det fortsat være 
begrænset i hvor høj grad netværkets aktiviteter reelt vil føre til en ændret praksis i forhold til 
organisationernes arbejde i syd.  

I godkendelsen af DFM’s konceptnote blev der givet følgende anbefalinger til en fuld ansøgning: 

- En bedre og mere fokuseret analyse, der underbygger valg af fokustema(er).  
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- Klarere afdækning af forholdet til værdikædenetværket: Hvordan bygges der videre på deres aktiviteter? Hvordan 
koordineres der fremadrettet? Kan der sikres en bredere dagsorden, som dækker det samlede behov for 
kapacitetsudvikling for begge ’medlemskredse’?   

- Klarere beskrivelse af hvordan mikrofinans spiller ind i forhold til Indkomstskabende Aktiviteter samt hvilke typer ISA 
initiativet vil beskæftige sig med (producenttyper, markeder, …).  

- Konkretisering af forventede resultater samt aktiviteterne.  

- Konkret forholden sig til den evaluering af DFM som lå færdig i august 2012. Den peger bl.a. på, at medlemmerne 
har lært meget men ikke ændret praksis – hvordan forventer man at arbejde med dette? 

- Revision af budget mhp. at reducere det samlede beløb.  

Disse anbefalinger er kun i meget begrænset omfang blevet fulgt. Først og fremmest er analysen ikke særlig 
fokuseret og leder ikke frem til en konklusion, der underbygger valget af fokustemaer. Tematisk vil netværket 
dække: ”Vækst og beskæftigelse i u-lande forstået som indkomstskabende og beskæftigelsesfremmende 
aktiviteter, der sigter mod at fremme selvforsørgelse, anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst baseret 
på en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer” (grøn vækst) samt mikrofinans, hvilket er temmelig bredt. 
Man vil anvende en bred vifte af metoder: Konferencer, debatmøder, workshops og kurser, peer learning og 
opfølgningsgrupper, direkte rådgivning, netværksgrupper, tematiske grupper, virtuelle platforme, udarbejdelse 
af retningslinjer, voksenpædagogiske metoder, nyhedsbrev m.v. Dette virker ikke realistisk, når temaet 
spænder så vidt. Beskrivelsen af, hvordan man vil arbejde med indkomstskabende aktiviteter, er summarisk.  

Det skrives, at man har afklaret skæringsfelter og samarbejde med øvrige netværk herunder 92-gruppen og 
Fair Trade Danmark (som er lead på værdikædeinitiativet), men fremtidigt samarbejde er ikke beskrevet. I 
forhold til NGO FORUMs arbejdsgruppe for vækst og beskæftigelse nævnes den alene som nogen DFM vil 
arbejde for ”samler relevante aktører, forskere og netværk til den debat, der bør foregå mellem NGO forum og 
Danida om, hvordan rammerne for civilsamfund og privatsektorudvikling kan fremme vækst og beskæftigelse”. 

Med hensyn til de 3 sæt casebaserede retningslinjer, som netværket påtænker at udarbejde, er der tvivl om 
opbakningen i det danske CSO-miljø omkring fastlæggelse af egentlige retningslinjer på nuværende tidspunkt. 

Tidshorisonten på 3 år er fastholdt med den begrundelse, at man vil inddrage flere medlemsgrupper med 
særlig interesse i grøn vækst, og at det nye og bredere netværksinitiativ skal have tid til at finde fodfæste. 
Ifølge DFM’s egen evaluering er det noget usikkert hvad medlemmerne egentligt ønsker, de fleste ønsker 
”mere af det samme” og der er en del uenighed om prioriteringen af fortalervirksomhed. Budgettet er ikke 
reduceret i forhold til konceptnoten, men derimod øget med ca. 200.000 kr. i alt.   

Alt i alt vurderes det, at en godkendelse på det foreliggende grundlag ikke er fagligt forsvarligt. 
 

3) Mindre ansøgninger – til information 
 
Samlet oversigt over mindre initiativer og godkendelse. Separat godkendelse kan læses på hjemmesiden.  
 

Ansøgning – mindre initiativer Værtsorganisation Ansøgt beløb Indstillet beløb  

LGBT i Syd – 3. fase LGBT Danmark 199.288 kr. 199.288 kr. 

Finding Frames Danmark Folkekirkens Nødhjælp 148.730 kr. 148.730 kr. 

Fiskerifagligt Netværk PUGAD 105.980 kr. 0 kr. 

    

Total  453.998 kr. 348.018 kr. 

Total til rådighed  850.000 kr. 850.000 kr. 

 
 


