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Antal mdr. i alt:12 mdr 

Ansøgt beløb fra Globalt Fokus (DKK)  DKK 396.376 

Hvis relevant: medfinansiering af 
betydning for gennemførsel af 
initiativet i form egenfinansiering, 
samfinansiering etc.  

Forløbet er designet til at være meget praksisorienteret der er 
budgetteret med frikøb af ressourcer i ansøgergruppen til at 
indsamle baseline data, planlægge, facilitere og 
erfaringsopsamle. Forløbet forudsætter samtidig at hver 
organisation arbejder med klimaregnskab, mål og 
reduktionsstrategi i egen organisation og med partnere mellem 
seminarer og møder, og selvom det ikke fremgår som 
supplerende finansiering i budgettet er det en betydelig 
egenfinansiering i form af arbejdstimer.  

FN’s 2030 dagsorden og Klimaaftalen fra Paris samler målsætningerne om at udrydde fattigdom og 
fremme bæredygtig udvikling og et sikkert klima i én, indbyrdes afhængig dagsorden. De ansøgende 
organisationer, partnere i Syd og internationale alliancer arbejder alle med FN’s Verdensmål, er aktive 
fortalere for styrkede klimaambitioner, konkret handling og klimafinansiering og forholder sig til at 
mindske eget klimaaftryk. Projektets mål er at styrke de danske NGO’ers kapacitet til at redegøre for 
eget klimaaftryk og arbejde strategisk med at sætte og implementere egne klimamål - for at kunne være 
stærkere stemmer i forhold til klimahandling og for at bidrage til organisatorisk og programmatisk 
nytænkning i sektoren. Læringsforløbet designes til at være praksisnært, med både en teknisk dimension 
såvel som et fokus på at facilitere forandringsprocesser i organisationer. Ansøgergruppen består af WWF, 
MS, DRC, Røde Kors og FKN, der med forskellige mandater, ekspertiseområder og organisatorisk 
opbygning, repræsenterer flere vinkler på, hvordan en god proces til at lave klimaregnskab, sætte mål og 
forankre klimadagsordenen organisatorisk kan designes. Dermed kan erfaringerne have relevans for 
sektoren i bred forstand. Arbejdet med klimaregnskab og klimamål er i alle ansøgende organisationer 
forankret i en engageret medarbejdergruppe og ses som et strategisk vigtigt område fra ledelsen. 
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1. Strategisk relevans og behov 
Begrund hvordan ansøgningen er strategisk relevant og beskriv hvilke reelle behov, den imødekommer 

Globalt Fokus seks indsatsområder Projektets relevans (i prioriteret orden, 
hvor 1 har størst relevans): 

1. FN’s verdensmål 2 

2. Det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende arbejde 
(herunder triple nexus) 

 

3. Et ’future fit’ og innovativt civilsamfund 3 

4. Klima og bæredygtig omstilling 1 

5. Civilsamfundets råderum  

6. Ledelse  

 
1.1 Strategisk relevans: FN’s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling og Klimaaftalen fra Paris samler 
målsætningerne om at udrydde fattigdom og fremme bæredygtig udvikling og et sikkert klima i én, 
indbyrdes afhængig dagsorden. De ansøgende organisationer arbejder alle aktivt med FN’s Verdensmål, 
er aktive i arbejdsgrupperne om klima-mainstreaming og ’orden i eget hus’ under Globalt Fokus og 
forholder sig også til at efterleve Core Humanitarian Standard, herunder forpligtelse 3, der bl.a. handler 
om miljø og klimaaftryk. De ansøgende organisationer er også stærkt engagerede i national og 
international fortalervirksomhed for styrkede klimaambitioner, konkret handling og klimafinansiering. 
Verdensmålene og Parisaftalen forudsætter også et aktivt bidrag fra den private sektor og 
civilsamfundsorganisationer spiller i stigende grad en rolle som partner for erhvervslivet i forhold til at 
fremme bæredygtige forretningsmodeller og ansvarlige private investeringer. For at kunne være stærke, 
seriøse og ambitiøse stemmer i forhold til klimahandling er det også vigtigt, at de danske NGO’er udvikler 
den nødvendige kapacitet til at redegøre for eget klimaaftryk og arbejde strategisk med at sætte og 
implementere egne klimamål. Hvis NGO'er skal inspirere virksomheder, finansielle institutioner og stater 
til at skrue op for klimaambitionerne, er vi også selv nødt til at gå foran og kunne fortælle om vores egen 
rejse – og samtidig vil det at arbejde med vores egne målsætninger og bedre viden om hvilke klimatiltag 
der batter, også bidrage til organisatorisk og programmatisk nytænkning i sektoren.  
1.2 Relevans i forhold til Syd-partnere: At føre klimaregnskab og sætte klimamål bidrager til ansvarlighed 
over for partnere og sårbare befolkninger i Syd. Med reference til Orden i Eget Hus processen, så vil 
stærke klimaregnskaber og klimamål blandt danske NGO’er give legitimitet i den offentlige samtale og 
forhandlinger om klima om at øge klimaambitionerne og sætte fart på klimahandling – på dansk, 
europæisk og globalt niveau - og inspirere i de ansøgende organisationers alliancer og netværk såsom Act 
Alliance, Action Aid alliancen, den internationale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevægelsen. Samtidig er 
et solidt klimaregnskab udgangspunktet for at kunne sætte realistiske og ambitiøse reduktionsmål og 
udvælge reduktionsstrategier for at sænke klimaaftrykket af vores indsatser i Syd på længere sigt. Mange 
af vores Syd-partnere er engagerede i de nationale processer omkring klimatilpasnings- og 
reduktionsplaner. Erfaringsdeling omkring det at lave et klimaregnskab er en god indgangsvinkel til at 
styrke faglig forståelse for de nationale klimaregnskaber og reduktionsstrategier. Det giver ballast til 
bedre at kunne spille ind i beslutningsprocesserne og bidrage til en socialt retfærdig grøn omstilling med 
respekt for menneskerettigheder. Samtidig er mange af vores Syd-partnere meget opmærksomme på, at 
donorerne begynder at interessere sig for klimaftrykket fra humanitære og udviklingsindsatser, bl.a. i 
overensstemmelse med Core Humanitarian Standard, og her vil vidensdeling med partnere være relevant 
i forhold til, at de er bedre forberedt på at imødekomme donorkrav. I opstartsfasen vælger 
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deltagergruppen fokuslande/områder og identificerer relevante Syd-partnere med henblik på strategisk 
samarbejde eller erfaringsudveksling mellem deltagende organisationer, alliancer, landekontorer og Syd-
partnere om fortalervirksomhed for national klimahandling, privatsektoransvarlighed i forhold til 
klimaftryk og fortalervirksomhed op til COP26. 
1.3 Behov i ansøgergruppen: De ansøgende organisationer har alle formuleret organisationsstrategier og 
politikker, hvor ansvarlighed i forhold til eget klimaaftryk står centralt. Udover WWF, har de ansøgende 
organisationer endnu ikke effektive systemer til at måle vores aftryk. Systematisk dataindsamling er 
fundamentet for at kunne sætte realistiske mål, prioritere handlestrategier og redegøre for fremskridt og 
aftryk. Der er internationalt anerkendte standarder og mange gode klimaregnskabsværktøjer, men disse 
redskaber er ofte er skræddersyet til specifikke sektorer eller aktører som storbyer og virksomheder - og 
taler ikke direkte ind i NGO’ernes organisationsstruktur og samarbejde med og gennem partnere. 
Samtidig giver eksisterende værktøjer primært en guide til at lave et klimaregnskab og er ikke særligt 
detaljerede, når det handler om formulering af klimamål, scenarieudvikling, cost-benefit analyser for 
klimahandling og systemer til praktisk dataindsamling – og lige så vigtigt ønsker ansøgergruppen indspark 
til design af engagerende processer, der motiverer til fælles handling, adfærdsændring og organisatorisk 
forankring, samt praktiske eksempler på svære overvejelser og mulige løsninger. Egne erfaringer på tværs 
af organisationerne understreger, at det er en ressource- og kompetencekrævende opgave at udvikle et 
værktøj selv, men vigtigere endnu, at det først for alvor giver mening at arbejde med klimaregnskaber, 
hvis man på tværs af sektoren arbejder med det samme værktøj og kan benchmarke NGO’ernes enkelte 
indsatser i forhold til hinanden og til aktører uden for sektoren.  Derfor giver det mening i fællesskab at 
afprøve de eksisterende redskaber, som er mest relevante for NGO-sektoren og udvikle en guide til, 
hvordan vi som NGO’er bedst fører klimaregnskab, sætter realistiske og ambitiøse mål, udvikler 
handlestrategier, monitorerer og rapporterer på en transparent måde, der inviterer til læring, 
engagement og handling i egne organisationer og for hele sektoren. 

 

2. Ansøgningens projektdesign 
Beskriv kort og systematisk ansøgningens formål, udviklingsmål og aktiviteter. 

2.1 Det overordnede mål med projektet er at styrke de deltagende organisationers udvikling af egen 
kapacitet til at udarbejde et klimaregnskab, sætte mål og udarbejde en handlingsplan på en måde der 
skaber kollektiv motivation og handlekraft - og knytter an til klimafortalervirksomhed globalt. Initiativet 
har fokus på at styrke deltagende organisationers faglige kompetencer og facilitere erfaringsudveksling 
om opsætning af effektive systemer og ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 
Udviklingsmål 1: I slutningen af 2021 bruger de deltagende organisationer deres viden om internationalt 
anerkendte standarder, redskaber og ‘best practice’ for at udføre et klimaregnskab, sætte klimamål og 
udarbejde klimahandleplaner. Indikator: De deltagende organisationer har ved slutningen af 2021 
indsamlet data til et klimaregnskab, udarbejdet et foreløbigt eller færdigt klimaregnskab og har sat mål 
for klimahandling i egen organisation.  
Udviklingsmål 2: I slutningen af 2021 er eksisterende værktøjer til klimaregnskab og klimamålsætninger 
testet og justeret baseret på praktiske erfaringer fra danske NGO’er og relevante Syd-partnere. Indikator: 
Der er udarbejdet en ’how-to’ guide og erfaringsopsamling for, hvordan NGO’er kan køre en engagerende 
og fagligt solid proces for at føre klimaregnskab, sætte klimamål og lave en klimahandlingsplan.  
2.2 Metodisk tilgang: Den vigtigste drivkraft i den grønne organisatoriske omstilling er, at medarbejdere 
og ledelse føler sig inspirerede og oplever, at det er en fælles beslutning og et fælles ansvar at handle. 
Læringsforløbet designes til at være meget praksisnært og anvendelsesorienteret og har både en teknisk 
dimension, såvel som et fokus på praktisk at facilitere forandringsprocesser i organisationer. Projektet 
implementeres indenfor en tidsramme på 12 måneder og er delt op i 4 faser. Deltagergruppen består af 
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de 5 ansøgerorganisationerne samt 3-4 andre interesserede organisationer. Deltagergruppen udvælges 
baseret på, at alle organisationerne vil være med til aktivt at omsætte læringsforløbet i praktisk 
afprøvning af redskaber/processer i egen organisation. Forløbet er kort beskrevet nedenfor og uddybet i 
Bilag 3: Implementeringsplan. 
Fase 1: Opstart og udforskning: Projektet indledes med en afklaring af de detaljerede læringsbehov for 
de deltagende organisationer og fælles planlægning af pilotforløbet. Som forberedelse til mødet laver de 
deltagende organisationer i fællesskab en mapping, der giver overblik over relevante protokoller og 
standarder, overblik over eksisterende klimaregnskabspraksis, redskaber og klimamål blandt danske 
NGO’er og beskriver læringsbehov for hver enkelt organisation. Denne mapping involverer også et online 
opstartsmøde med relevante lokalkontorer, Syd-partnere, netværk og alliancer for at afdække interesse, 
erfaringsudvekslingsbehov og muligheder for strategisk samarbejde om fortalervirksomhed. Output for 
opstartsfasen: Overblik over læringsbehov, opdateret baseline mapping for danske NGO’ers 
klimaengagement og detaljeret implementeringsplan for forløbet baseret på international ‘best practice’.  
Fase 2: Pilotforløb - Kapacitetsopbygning og Action Learning: Baseret på undersøgelsen af standarder og 
redskaber vil vi køre et pilotforløb med fokus på at føre et klimaregnskab, sætte mål og lave handleplan i 
løbet af 2021.Et gennemgående tema i alle møderne vil være at sikre organisatorisk engagement, læring 
og forankring. Hver organisation vælger en eller flere projektansvarlige, der deltager i en række 1 dags-
seminarer med fokus på faglig kapacitetsopbygning og en række Action Learning møder for at dele 
erfaringer, sparre om praktiske udfordringer i processen og få faglig støtte på tværs af de deltagende 
organisationer. Imellem seminarer og Action Learning møder arbejder de projektansvarlige i tværgående 
klimagrupper i egen organisation. Seminarerne vil være bygget op omkring et klimafagligt indspark, fx en 
introduktion til et redskab eller et teknisk område, såvel som et fagligt indspark til at lede organisatoriske 
forandringsprocesser og fælles refleksion over, hvordan processen bedst udformes i hver organisation.  

- 1. Seminar: Hvordan laver vi et klimaregnskab. Seminaret klæder deltagerne fagligt på til at 
udføre et klimaregnskab samt at designe en meningsfuld, engagerende proces omkring et 
klimaregnskab i egen organisation. Output: De deltagende organisationer har en styrket 
forståelse af, hvordan et klimaregnskab laves, har konkrete data indsamlingsredskaber og har en 
indledende plan for processen med at lave klimaregnskab i de respektive organisationer.  

- 2. Action Learning møde: Deltagerne deler erfaringer og udfordringer med at lave klimaregnskab 
og får sparring fra de øvrige organisationer og en ressourceperson. Output: Justering af planer.  

- 3. Seminar: Hvordan sætter vi mål? Seminaret introducerer til forskellige målsætningsmetoder, 
deres anvendelighed og fordele/ulemper. Organisationerne medbringer egne foreløbige/færdige 
klimaregnskaber og disse analyseres med fokus på mulige mål og fokusområder for reduktion. 
Det følges op af erfaringsudveksling i gruppen, om hvordan der sættes mål, der er ejet bredt i 
organisationerne og hvordan der bedst sættes gang i kollektiv beslutning og handling. Output: De 
deltagende organisationer har styrket forståelse af målsætning og reduktionsstrategier og har en 
plan for en målsætningsproces i egen organisation.  

- 4. Action Learning møde: Deltagerne deler erfaringer og udfordringer med at udforme mål og 
reduktionsstrategier og får sparring fra de øvrige deltagende organisationer og en 
ressourceperson. Output: Justering af planer.  

- 5. Seminar: Hvordan udarbejder vi og måler på en klimahandlingsplan? Dette seminar fokuserer 
på systemer og engagerende processer til løbende monitorering, analyse af målopfyldelse, 
justering og kommunikation omkring fremskridt og udfordringer. Output: De deltagende 
organisationer har formuleret en indledende proces for at lave en strategisk monitorerings-, 
lærings- og kommunikations plan i egen organisation. 

- Fase 2 indeholder også et online midtvejs møde med lokalkontorer, Syd-partnere, netværk og 
alliancer for at dele erfaringer og koordinere strategisk samarbejde om fortalervirksomhed. 

Fase 3: Opsamling af læring og justering af redskaber: Ved hvert møde indsamles case historier og 
vigtige anbefalinger – og de deltagende organisationer forpligter sig til at dokumentere deres proces og 
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læring undervejs. Ved afslutningen af forløbet mødes de deltagende organisationer og opsummerer 
erfaringerne fra forløbet i samarbejde med en ressourceperson og konsulent. Her afholdes også et online 
møde med relevante lokalkontorer, Syd-partnere, netværk og alliancer for at dele erfaringer og 
koordinere strategisk samarbejde om fortalervirksomhed. Se sektion 4 for uddybning. Output: 
Finjusterede redskaber og en praksisorienteret guide, der er skræddersyet til NGO’er og med særlig 
relevans for udviklingsbranchen. 
Fase 4: Refleksion og vidensdeling med NGO’er i Danmark og internationalt.  
Som afslutning deles erfaringerne og læringsproduktet sammen med eksempler på regnskaber, mål og 
reduktionsstrategi. Der vil blive afholdt en workshop rettet mod danske NGO’er, navnlig medlemsgruppen 
i Globalt Fokus og CISU og et online møde, hvor internationale netværk og partnere deltager.  

 

3. Ejerskab og forankring i ansøgergruppen 
Beskriv konkret og koncist, hvordan de enkelte ansøgende organisationer har ejerskab til projektet, 
hvordan de tilsammen skaber synergi for projektet, og hvordan de hver især vil forankre projektet og 
læring i egen organisation. 

3.1 Udarbejdelse af ansøgning: Ansøgningen er udarbejdet i fællesskab af WWF, Folkekirkens Nødhjælp, 
Danish Refugee Council, Røde Kors og Mellemfolkeligt Samvirke. Der er herudover udtrykt interesse fra 
Sex og Samfund, Plan Børnefonden, ADRA og CISU om at være deltagere i et læringsforløb. Det er i høj 
grad de samme organisationer, der deltager i arbejdsgrupperne om klima-mainstreaming og Orden i Eget 
Hus; begge grupper er blevet konsulteret i udarbejdelse af ansøgningen. Det foreslåede læringsforløb 
overlapper ikke, men er komplementært til igangværende erfaringsudveksling i begge arbejdsgrupper.  
3.2 Synergi og læring i ansøgergruppen: WWF, MS, DRC, Røde Kors og FKN bidrager hver især med 
erfaringer og kapaciteter, der komplementerer hinanden. Styrken ved sammensætningen af ansøgere 
ligger i, at hver organisation har forskellige mandater, ekspertiseområder og organisatorisk opbygning, og 
organisationerne repræsenterer derfor forskellige vinkler på, hvordan en god proces til at lave 
klimaregnskab, sætte mål og forankre klimadagsordenen organisatorisk kan designes. Dermed har 
erfaringerne relevans for sektoren i bred forstand. Organisationerne også er forskellige steder på deres 
rejse mod klimaregnskaber og klimamål og vil kunne drage brug af hinandens viden, udveksle praktiske 
erfaringer og afsøge muligheder for fælles fortalervirksomhed. 
3.3 Organisatorisk forankring i ansøgergruppen: WWF har en organisatorisk klimapolitik, som er 
forankret i ledelsen og fører allerede klimaregnskab. WWF er i gang med at sætte nye mål som er på linje 
med Parisaftalen på tværs af WWF-netværket. WWF’s deltagelse i ansøgningen er motiveret af et ønske 
om at fremme klimamål og handling i NGO-sektoren i Danmark og blandt Syd-partnere samt gennem 
læringsforløbet at blive styrket i mobilisering og engagement internt i organisation ift. klimadagsordenen. 
Den foreslåede læringsproces vil blive forankret hos seniorrådgiver for klima og bæredygtig finansiering. 
Røde Kors i Danmark har i foråret 2020 gennemført et projekt for at skabe grundlag for at kunne arbejde 
mere strategisk med klimadagsordenen. Den videre udvikling af en klimastrategi er forankret i General 
Sekretariatet og når derfor på tværs af både det nationale og internationale arbejde. I den kommende 
internationale strategi fra 2022 bliver klima et selvstændigt fokus, hvor klima indtænkes direkte i 
programdesign for indsatser. I Røde Kors er forløbet forankret hos senior klima rådgiver i tæt samarbejde 
med General Sekretariatet. Klima er et fokusområde for FKN i den internationale strategi 2018-22 og 
organisationens interne klimapolitik er forankret i ledelsen og blandt en tværgående gruppe af 
medarbejdere på HQ og landekontorer. I FKN er den foreslåede læringsproces forankret hos senior 
programrådgiver på klima og resiliens og et tværfagligt klima Community of Practice. DRC’s globale 
2025 strategi vil have klima og miljø som et centralt udviklingsområde for organisationen; der er 
opbakning fra højt niveau i organisation samt fra decentralt ledelsesniveau fra de 40 lande operationer til 
styrket klimaarbejde. I DRC’s Programme Innovation & Business Engagement (PIBE) team er klima én 
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prioriteret arbejdsstrøm med anker i en global klimarådgiver. Denne enhed og særligt den globale 
klimarådgiver vil være engageret i processen i tæt samarbejde med feltpersonale. MS’s interne politik for 
klima og bæredygtighed er bredt forankret i organisationen. Den er udarbejdet af en tværgående 
arbejdsgruppe med ophæng i MS’ Leadership Team. Operationalisering af politikken ledes af en 
styregruppe med repræsentanter fra både national og international afdeling og administrationen – og 
den foreslåede læringsproces vil blive forankret hos MS’ Operations Director, der sidder med i 
styregruppen og er en del af MS’ Leadership Team. Det er fælles for de ansøgende organisationer, at 
selvom arbejdet med et klimaregnskab og klimamål er forankret i en engageret medarbejdergruppe og 
ses som et strategisk vigtigt område fra ledelsen, så er der brug for at styrke en systematisk tilgang til at 
føre regnskab og følge op på klimastrategier og målopfyldelse samt bidrage til at en engagerende 
klimadialog forankres i organisationens arbejdsgange og kultur. Alle deltagende organisationer vil i 
læringsforløbet reflektere over organisatorisk forankring. De redskaber, mål, handlingsstrategier og 
læring, der bliver genereret i løbet af forløbet forventes at blive forankret i organisationerne ved:  

- Løbende informering og involvering af ledelsesniveauet, når det gælder strategiske beslutninger;  
- Hver organisation arbejder gennem en tværgående klimaarbejdsgruppe, når det gælder 

beslutninger om etablering af nye strukturer og procedurer, systematisk indsamling og analyse af 
data og design af involverende medarbejder processer 

- Bredere involvering af medarbejderne i organisationerne i kollektiv samtale om at sætte mål, 
udvikle strategier til at nå dem og fælles handling og fejring af succeser.  

De ansøgende organisationer tager fælles ansvar for at facilitere og udvikle læringsaktiviteter. FKN er valgt 
som lead på projektets gennemførsel, koordination, rapportering og finansielle styring – og har erfaring 
som lead på andre kapacitetsopbygnings initiativer støttet af Globalt Fokus. 

 

4. Læringsprodukt og vidensdeling 
Gør rede for, hvordan projektet vil bidrage til læring udover selve ansøgergruppen, og hvordan læring fra 
projektet forventes at kunne udbredes i en større skala.     

4.1 Metoder og aktiviteter til vidensdeling og læring mellem ansøgerne og andre organisationer: 
Projektet vil involvere en ekstern konsulent til at facilitere og fagligt støtte processen og projektet vil 
samtidig trække på rådgivning fra interne ressourcer på læring i de ansøgende organisationer. 
Læringsforløbet er designet som et forpligtende lærings- og praksisfællesskab, hvor organisationerne 
samarbejder tæt og opbygger viden sammen. Mixet mellem kapacitetsopbyggende seminarer, løbende 
support fra ressource-personer og peer coaching gennem Action Learning grupper sikrer, at de 
deltagende organisationer får et godt afsæt for at arbejde direkte med at forandre praksis. De deltagende 
organisationer vil inddrage forskellige medarbejdere og afdelinger i organisationerne, såvel som 
landekontorer og/eller partnere i syd undervejs. Medarbejdere og partnere fra Syd vil blive konsulteret 
som en del af opstart, midtvejs i forløbet og til erfaringsopsamling til slut. Mellem seminarerne arbejder 
den projektansvarlige fra hver organisation sammen med tværfaglige grupper i egen organisation og 
samarbejder med partnere og organisationens kontorer i Syd om at teste værktøjerne og dele erfaringer; 
feedback fra dette samarbejde vil løbende blive delt som en del af seminarer og Action Learning grupper. 
4.2 Projektets læringsprodukt: Ved hvert møde indsamles der case historier og vigtige anbefalinger – og 
de deltagende organisationer forpligter sig til at dokumentere deres proces og læring undervejs. En 
konsulent deltager på hvert møde og opsamler erfaringerne, der bliver samlet i en plug’n’play 
praksisorienteret guide, der er skræddersyet til NGO’er. Guiden skal give et overblik over de relevante 
protokoller, standarder, redskaber til at føre regnskab – og har som hovedformål at dele erfaringer om, 
hvordan NGO’er kan designe en engagerende proces for klimamål og handleplaner. Guiden får særligt 
fokus på at dele læring/eksempler og anbefalinger fra de deltagende NGO’er på tilrettelæggelse af 
processen og håndtering af dilemmaer og udfordringer.  I Danmark vil målgruppen særligt være NGO’er i 
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Global Fokus og CISU-regi. Udenfor Danmark forventer vi, at INGO’er og partnere i deltager 
organisationernes eksisterende alliancer og netværk af samarbejdspartnere vil være interesserede såvel 
som bredere netværk af udviklings, humanitære og privatsektor aktører.  
4.3 Vidensdelingskanaler: Ansøgergruppen har endnu ikke afklaret, hvordan erfaringer og guides bedst 
deles og gøres tilgængeligt for flest mulige interesserede organisationer, men vil gøre klimaregnskaber og 
klimamål tilgængelige gennem egne kommunikationskanaler, læringsplatforme og alliance/netværk.  

 

5. Faglig tilgang og metode 
Beskriv projektets metodefaglige tilgang inden for kapacitetsudvikling, innovation og læringsprocesser. 

5.1 Tilgang til kapacitetsudvikling: Forløbet har både en teknisk dimension, såvel som et fokus på 
praktisk at facilitere forandringsprocesser i organisationer, fordi den vigtigste drivkraft i den grønne 
organisatoriske omstillinger at medarbejdere og ledelse er inspirerede og oplever, at det er en fælles 
beslutning og et fælles ansvar at handle. Læringsforløbet designes til at være praksisnært og 
anvendelsesorienteret. Det kobler kognitive, erfaringsbaserede og sociale læringstilgange i udforskningen 
af, hvordan der skabes involverende og effektive organisatoriske forandringsprocesser ved at opbygge 
viden, eksperimentere og i fællesskab kritisk reflektere over praksiserfaringer.   
5.2 Innovation og opskalering: Ansøgerorganisationernen oplever at klimaregnskaber, klimamål, 
handleplaner og resultatmålinger i stigende grad er efterspurgt i egne organisationer, i NGO-sektoren, i 
internationale alliancer, føderationer, netværk og blandt donorer. Projektets innovation består i at 
afprøve eksisterende redskaber og sammen udvikle en procesguide til NGO’er, med relevans for 
organisationer i både Syd og Nord. Samtidig vil det at arbejde med egne målsætninger og styrke viden om 
hvilke klimatiltag der batter, også medvirke til organisatorisk og programmatisk nytænkning i sektoren. 
5.2 Tilgang til facilitering og styring af lærings- og forandringsprocesser: Projektet styres i fællesskab af 
ansøgergruppen, der forbereder og faciliterer møderne. Samtidig er der i forløbet indtænkt refleksion 
over læringsforløbet og processen i organisationerne; her kan kurs og tilgang justeres efter behov.  

 

6. Omkostningseffektivitet 
Redegør for, hvordan omkostningseffektivitet har indgået som et designparameter i ansøgningens 
tilblivelse? 

Forløbet er relevant for en bred vifte af danske NGO’er og vil kunne skaleres op blandt danske NGO’er og 
udbredes i eksisterende internationale netværk af samarbejdspartnere. Udgifter i projektet går primært 
til frikøb af klimaekspert fra Science Based Target Initiative, honorar til konsulent med ekspertise i 
klimaregnskab og mål, frikøb af medarbejdere i de ansøgende organisationer til facilitering af seminarer 
og Action Learning, dokumentation og udvikling af læringsmaterialer, administration og projektledelse 
inkl. rapportering. For at sikre ejerskab, forankring og praktiske organisationsændringer gør forløbet brug 
af peer to peer action learning, dokumentering af læring og case work, hvilket kræver en del frikøb fra de 
ansøgende organisationerne. Ansøgergruppen forventer, at det vil være muligt at mødes fysisk og kunne 
overholde sundhedsmyndighedernes Covid-19 retningslinjer, når der kun er omkring 10-20 deltagere i et 
seminar – og der kan skiftes til online forløb relativt nemt, hvis fysiske møder ikke er mulige. Syd-partnere 
involveres som en del af det eksisterende samarbejde med de deltagende organisationer og konsulteres 
og inddrages i online seminarer, når det er relevant. Budgettet vedlægges som bilag 2. 

 



 
 
BILAG 1: STAMDATAFORMAT FOR PROCESBEVILLINGER / 
A og B (DKK 30.001-400.000) 

1. Stamdata for lead-organisationen 

1 Organisationens navn og hjemmeside: 

 Folkekirkens Nødhjælp 

2 Organisationens oprettelsesår: 

 1922 

3 Type af CSO (sæt kryds): 

a) Social 
organisation 

 b) NGO x c) Græsrods- 
bevægelse 

 d) Folkelig 
organisation 

 e) Anden  

4 Er organisationen medlem af… JA NEJ 

- Globalt Fokus?  x   

- CISU?    x 

5 Link til vedtægter: 

https://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/om-os; se sektion: Læs mere 

6 Generalforsamling: a) Dato for seneste og b) link til referat: 

Folkekirkens Nødhjælp afholder ikke generalforsamling. FKN har ikke nogle medlemmer og er ikke en 
forening, men vi afholder Landsmøde hvert år i april. Sidste gang var 27 April 2019 – April 2020 var 
aflyst pga covid-19. Ved det årlige landsmøde mødes organisationen med baglandet: de frivillige, 
partnergruppen, Folkekirkens Nødhjælps Ungdom. I forbindelse med landsmødet afholdes Rådsmøde, 
bilaterale møder med indsamlingsledere og Nødhjælpens Ungdom.  

7 Organisationens bestyrelse: Organisationen bekræfter hermed at…  JA NEJ 

Bestyrelsesforpersonen er dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i 
Danmark. 

x  

Puljen for kapacitetsudvikling 
(v. 02.07.20) 
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Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er danske statsborgere eller udlændinge 
med fast bopæl i Danmark. 

x  

8 Daglig ledelse: Navne på ledelsesgruppe og hverv/stilling (gerne link til hjemmeside): 

Oversigt over rådet, bestyrelsen og partnergruppen, såvel som organisationens ledelse og 
medarbejdere i Danmark. 

https://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/om-os/organisationsstruktur 

https://www.noedhjaelp.dk/kontakt/medarbejdere-i-dk#Ledelse 

9 Antal bidragsydende medlemmer eller støttepersoner seneste regnskabsår:  

 Folkekirkens Nødhjælp er ikke en medlemsorganisation. Bidragsydere: 116000 

10 Antal ansatte i Danmark:  Antal frivillige i Danmark: 

800 globalt; heraf 165 i Danmark. 52000 

11 Regnskab: link til seneste reviderede regnskab 

https://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/om-os/regnskab; se sektion: Årsregnskaber 

12 Seneste regnskabsår – angives i størrelsesorden med beløb 

2019: De samlede indtægter inkl. de finansielle indtægter (netto) i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 
2019 op på 779,9 mio. kr. Indtægter til vores arbejde, der kom fra danskerne var 157,2 mio. kr., mens 
bevillinger fra Danida, EU og andre internationale donorer var på i alt 615,3 mio. kr. Øvrige indtægter 
(netto) var 7 mio. kr. 

13 Institutionelle finansieringskilder (DANIDA, EU, privat, etc.)  

Bevillinger fra Danida, EU, FN organisationer og andre internationale donorer. 

14 Geografisk dækning i Syd (samarbejdslande) 

 Bangladesh, Cambodia, den Central Afrikanske Republik, DR Congo, Etiopien, Kenya, Irak, Libanon, 
Libyen, Malawi, Mali, Myanmar, Nepal, Palæstina, Syd Sudan, Syrien, Uganda, Zimbabwe 

15 Tidligere været lead-organisation for puljeprojekt under Globalt Fokus’ puljen?  
Angiv projekttitler og bevillingsbeløb 

Landbrug og Værdikæder i Syd  
J.nr: GF.2015.1.LandbrugOgVærdikæder 
O1.09.2015-31.03.2017  
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Lead Folkekirkens Nødhjælp 
Beløb: 398.500 DKK 
 
Build Capacity Smarter 
J-nr: GF.2017.2.BuildCapacitySmarter 
Lead: Folkekirkens Nødhjælp 
01.01.2018-30.06.2019 
Beløb:400.000 DKK 

 

2. Stamdata for øvrige ansøgende organisationer 
 

 Organisationens 
navn 

Opret- 
telsesår: 

Antal 
med 
lemmer: 

Type af organisation? 
(CSO, offentlig sektor, 
privat-sektor, eller 4. 
sektor organisation) 

Programmer i 
Syd? 

Medlem af 

Ja Nej GF CISU 

1 Dansk 
Flygtningehjælp 

1956 47.000 CSO X  X  

2 WWF 1972 21.000 CSO X  X  

3 Mellemfolkeligt 
Samvirke 

1944 Ca. 
20.000 

CSO X  X X 

4 Røde Kors 1876 55,000 CSO x  X X 

 

 



Globalt Fokus Eventuel supplerende finansiering* SAMLET BUDGET
1. Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 110750 0 110750
1.1 Opstartsseminar 2000 2000
1.2 Seminar: Hvordan laver vi et klimaregnskab 2000 2000
1.3 Action Learning gruppe (2 møder) 3000 3000
1.4 Seminar: Hvordan sætter vi mål 2000 2000
1.5 Seminar: Hvordan udarbejder vi og måler på en klimahandlingsplan 2000 2000
1.6 Online møder med deltagelse af Syd Partnere; opstart, midtvejs og erfaringsopsamling. 7500 7500
1.7 Seminar: Vidensdeling med danske NGO'er 5000 5000
1.8 Online seminar: Vidensdeling med internationale netværk og syd partnere 0 0
Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 87250 87250
2. Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere 0 0 0
Sum evt. udgifter (overføres fra ark 3) 0 0
3. Tværgående undersøgelser og studier 9900 0 9900
3.1 Mapping af relevante protokoller og standarder, overblik 
over eksisterende klimaregnskabspraksis, redskaber og 
klimamål blandt danske NGO’er. 0
3.2 0
3.3 0
Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 9900 9900
4. Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 12400 0 12400
4.1 Annoncering af vidensdelings event og læringsprodukt 2500 2500
4.2 Opsamling af erfaringer og udvikling af læringsprodukt 0
4,3 0
Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 9900 9900
5. Tilkøb af eksterne videnspersoner/ekspert input 160000 0 160000
5.1 Tilkøb af ekstern konsulent: Klimaregnskaber, målsætninger og handleplaner 128000 128000
5.2 Tilkøb af ekstern konsulent: Læringsprodukt 32000 32000
5.3 0
6. Frikøb til ejerskab og forankring 31350 0 31350
6.1 0
6.2 0
6.3 0
Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 31350 31350
7. Andre aktiviteter 13154 0 13154
7.1. IEA emission factors, 6-10 users license (1650 EUR) 12375 12375
7.2  ISO 14064-1 standard (1 stk) 779 779
7.3 0
Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 0 0
8. Budgetmargin (maks. 10% af pkt 1-7) 33755 0 33755,4

9. Udgifter i alt 361409 0 361409,4

10. Revision (maks. 2,5 pct. af pkt. 9) 9035 0 9035,235

11. Subtotal (pkt. 9+10) 370445 0 370444,635

12. Administration (maks. 7 % af pkt 11) 25931 0 25931,12445

13. Total (pkt. 11+12) 396376 0 396375,7595

BUDGET - beløb mellem 30.001 kr. og 400.000 kr. 

Styrkelse af kapacitet til klimaansvarlige indsatser

ANSØGNINGSSKEMA – PROCESBEVILLINGER (DKK 30.001-400.000)

Bilag 2: Budget for procesbevillinger, A og B
OBS: Udfyldes i næste faneblad: Overordnede bemærkninger om omkostningseffektivitet samt budgetnoter for hver budgetpost



Nr. Beskrivelse (Nr. henviser til nummer i budgetlinjen)

1.1.

1 dags opstartsseminar, afholdes i de respektive deltager organisationers lokaler. Udgifter til forplejning ( mellem 10 og 20 personer baseret på 1-3
personer per organisationer, intern facililitator og ekstern konsulent) 

1,2

2 x 1/2 dags action learning session. Afholdes i de respektive deltager organisationers lokaler. Udgifter til forplejning (mellem 10 og 20 personer
baseret på 1-3 personer per organisationer,intern facililitator og ekstern konsulent) 

1,3

1 dags seminar, afholdes i de respektive deltager organisationers lokaler. Udgifter til forplejning (mellem 10 og 20 personer baseret på 1-3 personer
per organisationer, intern facililitator og ekstern konsulent) 

1,4

1 dags seminar, afholdes i de respektive deltager organisationers lokaler. Udgifter til forplejning (mellem 10 og 20 personer baseret på 1-3 personer
per organisationer, intern facililitator og ekstern konsulentt) 

1,5

1 dags seminar, afholdes i de respektive deltager organisationers lokaler. Udgifter til forplejning (mellem 10 og 20 personer baseret på 1-3 personer
per organisationer, intern facililitator og ekstern konsulent) 

1,6 Her budgetteres med at der kan være omkostninger for sydpartnere i forhold til deltagelse, f.x transport, kommunikationsudgifter. 

1,7
1/2 dags seminar, afholdes i de respektive deltager organisationers lokaler. Udgifter til forplejning (op til 50 personer baseret på
sundhedsmyndighedernes retningslinjer) 

1,8 Online seminar, ingen udgifter. Involverer arbejdstimer og udgifter til annoncering. Se 4.1
4,1 Udgifter til annoncering af møde via interne, eksterne platforme / netværk

4,2 Opsamling af erfaringer og udvikling af læringsprodukt: Samarbejder mellem deltagende organisationer og konsulent, budgetteret under frikøb og
5.1

5,1
Ydelse for betaling af ekstern konsulent. Skal sendes i udbud. Ca timepris 800kr; forberedelse, afholdelse af seminar, ekspertkonsultation (1.2-1.5)
Estimeret timetal: 160 / 20 dage

5,2

Ydelse for betaling af ekstern konsulent. Skal sendes i udbud; denne konsulent forventes at være samme konsulent/ være en del af samme udbud
som 5.1. Ca timepris 800kr; Læringsopsamling og produktion af guide sammen med deltagergruppe (4.1) - estimeret timetal: 40 / 5 dage

7,1 Adgang til IEAs database for emissionsfaktorer for deltagende organisationer til brug i udarbejdelse af klimaregnskab. 

7,2 Adgang til ISO 14064-1 standard om drivhusgasregnskaber som en del af mapping. 
Indsæt flere felter til flere noter. Reguler rækkens højde i menuen Formater, hvis teksten ikke kan være i feltet.
Beskriv hvad enheden skal bruges til eller dækker over og specificer i omkostning per enhed, antal enheder og det samlede beløb

Budgetnoter for "Indsæt initiativets titel"

Globalt Fokus procesbevillinger A OG B



Timeanvendelse 

Til frikøb af medarbejdere fra ansøgende organisationer bruges Udenrigsministeriets rater for aktivitetsspecifik konsulentbistand (FAK) gældende ved ansøgningstidspunktet.
FAK-rater kan findes her: https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/
OBS: Der kan ikke tages overhead af de gældende FAK-rater.
Til frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere anvendes de lokale rater. 

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

1.1-1.8

Lillah Emmik Sørensen, DRC

Climate Advisor

Arbejdstimer. Fælles forberedelse og 
facilitering af seminarer og action learning 
grupper, inddragelse og erfaringsdeling med 
Syd-partnere, dokumentation af egen læring 
case stories + proces 330 45 14850

1.1-1.8

Sidsel Koordt Vognsen, FKN

Senior Program Advisor - Resilience and Climate Change

Arbejdstimer. Fælles forberedelse og 
facilitering af seminarer og action learning 
grupper, inddragelse og erfaringsdeling med 
Syd-partnere, dokumentation af egen læring 
case stories + proces 330 45 14850

1.1-1.8

Jonas Giersing, MS

Operations Director

Arbejdstimer. Fælles forberedelse og 
facilitering af seminarer og action learning 
grupper, inddragelse og erfaringsdeling med 
Syd-partnere, dokumentation af egen læring 
case stories + proces 330 45 14850

1.1-1.8

Anne Mette Meyer, Røde Kors

Senior Advisor - Climate 

Arbejdstimer. Fælles forberedelse og 
facilitering af seminarer og action learning 
grupper, inddragelse og erfaringsdeling med 
Syd-partnere, dokumentation af egen læring 
case stories + proces 330 45 14850

1.1-1.8

Trine Glue Doan, WWF

Senior Advisor - Climate and Sustainable Investments

Arbejdstimer. Fælles forberedelse og 
facilitering af seminarer og action learning 
grupper, inddragelse og erfaringsdeling med 
Syd-partnere, dokumentation af egen læring 
case stories + proces 330 45 14850

1.1.-1.5 WWF International Climate Expert Climate & Carbon expert Frikøb af SBTi ressource person, faglig støtte gennem hele forløbet650 20 13000
0

SUBTOTAL 2300 245 87250

Specifikt budgetlinje nr. fra budgetlinje 1-5 Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total
0
0
0
0

SUBTOTAL 0 0 0

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

Budgetlinje 1 - Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer

Budgetlinje 2 - Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere

Budgetlinje 3 - Tværgående undersøgelser og studier



3,1 Trine Glue Doan, WWF

Senior Advisor - Climate and Sustainable Investments

Mapping af relevante protokoller og 
standarder, overblik over eksisterende 
klimaregnskabspraksis, redskaber og 
klimamål blandt danske NGO’er. 
Arbejdstimer til at samle data i baseline 330 15 4950

3,1 Sidsel Koordt Vognsen, FKN

Senior Program Advisor - Resilience and Climate Change

Mapping af relevante protokoller og 
standarder, overblik over eksisterende 
klimaregnskabspraksis, redskaber og 
klimamål blandt danske NGO’er. 
Arbejdstimer til at samle data i baseline 330 15 4950

0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL 660 30 9900

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

4,2

Trine Glue Doan, WWF

Senior Advisor - Climate and Sustainable Investments

Afsluttende opsamling af viden, casehistorier 
og sammenskrivning til fælles guide 
sammen med konsulent. 330 20 6600

4,2 Sidsel Koordt Vognsen, FKN Senior Program Advisor - Resilience and Climate Change 330 20 6600

4,2

TBD

Graphic designer

Layout af guide. Arbejdstimer for in-house 
kommunikationsmedarbejder  / visuel 
facilitator 330 15 4950

0
0

SUBTOTAL 990 55 18150

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total
Sidsel Koordt Vognsen, Folkekirkens
Nødhjælp Senior Program Advisor - Resilience and Climate ChangeProjektledelse, koordinering, afsluttende rapportering - Lead 330 55 18150
Sidsel Koordt Vognsen, Folkekirkens
Nødhjælp Senior Program Advisor - Resilience and Climate ChangeFinans, indkøb af services og ydelser - Lead 330 40 13200

0
0

SUBTOTAL 660 95 31350

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total
0
0
0
0

SUBTOTAL 0 0 0

Budgetlinje 4 - Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling

Budgetlinje 6 - Frikøb til ejerskab og forankring 

Budgetlinje 7 - Andre aktiviteter



Budgetresumé

Heraf puljen Pulje %
Heraf andre 
finansielle 

bidrag

Andre bidrag 
%

1. Læringsaktiviteter: workshops, seminarer,  konferencer 110750 27,94% 110750 27,94% 0 0,00%
2. Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere 9900 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
3. Tværgående undersøgelser og studier 12400 3,13% 9900 2,50% 0 0,00%
4. Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 12400 3,13% 12400 3,13% 0 0,00%
5. Tilkøb af eksterne videnspersoner/ekspert input 160000 40,37% 160000 40,37% 0 0,00%
6. Frikøb til ejerskab og forankring 31350 7,91% 31350 7,91% 0 0,00%
7. Andre aktiviteter 13154 3,32% 13154 3,32% 0 0,00%
8. Budgetmargin ( maks. 10% af pkt 1-7) 33755,4 8,52% 33755,4 8,52% 0 0,00%
9. Udgifter i alt 361409,4 91,18% 361409,4 91,18% 0 0,00%
10. Revision (maks. 2,5 pct. af pkt. 9) 9035,235 2,28% 9035,235 2,28% 0 0,00%
11. Subtotal 370444,635 93,46% 370444,635 93,46% 0 0,00%
12. Administration (maks. 7 % af pkt 11) 25931,12445 6,54% 25931,12445 6,54% 0 0,00%
13. Total (pkt. 11+12) 396375,7595 100,00% 396375,7595 100,00% 0 0,00%

Budgetmargin, maks. = 10 pct. 10,00%
Revision, maks. = 2,5 pct. 2,50%
Administration, maks. = 7 pct. 7,00%
Frikøb i DK, pct. af GF-budget 37,00%
Frikøb i Syd, pct. af GF-budget 0,00%
Frikøb i alt, pct. af GF-budget 37,00%

Kontrol og tjek af max pct. satser

TAST IKKE I DETTE ARK! Alle data bliver automatisk overført fra ark 1 og 3!

Hovedbudgetlinjer Samlet budget  % af total 
budget

Finansiering



Bilag 3: Implementeringsplan 
Titel: Styrkelse af kapacitet til klimaansvarlige indsatser 
Ansøgerorganisationer: DRC, FKN, MS, Røde Kors WWF. 

  
Fase Aktiviteter 2020 2021 
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Forberedende møder med 
ansøger organisationer, disses 
respektive 
læringsteam/læringsrådgivere og 
konsulent for at tilrettelægge 
forløbet 

  x x           

          

  

Online opstarts seminar om 
interesse, behovsafklaring, 
fælles muligheder for 
foralervirksomhed rettet mod 
internationale netværk og 
partnere i Syd. Organiseret af 
ansøgerorganisationer. 

    x           

          

Fase 1 Opstart og udforskning 
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  Baseline data indsamling     x                     
  Opstartsseminar     x                     

Fase 2 
Pilotforløb: 
Kapacitetsopbygning og Action 
Learning N
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  Seminar: Hvordan laver vi et 
klimaregnskab       x                   

  Action Learning møde         x                 
  Seminar: Hvordan sætter vi mål?           x               
  Action Learning møde             x             

  
Seminar: Hvordan udarbejder vi 
og måler på en 
klimahandlingsplan?   

                
x         

  

Online midtvejsseminar rettet 
mod internationale netværk og 
partnere i Syd om samarbejde og 
fælles muligheder for 
foralervirksomhed  

            x   

          

Fase 3 Opsamling af læring og justering 
af redskaber N

ov
 

De
c 

Ja
n 

Fe
b  

M
ar

 

Ap
r 

Ju
n  

Ju
l 

Au
g  

Se
p 

O
kt

 

N
ov

 

De
c 

  Seminar: Læringsopsamling                   x       

  

Online midtvejsseminar rettet 
mod internationale netværk og 
partnere i Syd med fokus på 
læringsopsamling og brug af 
læringsproduktet til 
fortalervirksomhed  

                

  x       
  Justering af redskaber og guide                   x x     



Fase 4 
Refleksion og vidensdeling med 
NGO’er i Danmark og 
internationalt  N
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  Workshop rettet mod danske 
NGO'er                       x   

  

Online seminar rettet mod 
erfaringsdeling med 
internationale netværk og 
partnere i Syd 

                

      x   

  Afslutning 
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  Projektafslutning og 
afrapportering                       x x 

 

Detaljeret plan over læringsforløbet 

Fase 1: Opstart og udforskning, 1-2 mdr 

Tværgående undersøgelse / studie / interviews med deltagende organisationer og 
ressourcepersoner: Projektet startes med et indledende møde med fokus på at afklare læringsbehov 
mere detaljeret for de deltagende organisationer og fælles planlægning af pilotforløbets detaljer 
sammen. Som forberedelse til mødet laver de deltagende organisationer i fællesskab en mapping, 
der giver overblik over relevante protokoller og standarder, overblik over eksisterende 
klimaregnskabspraksis, redskaber og klimamål blandt de engagerede danske NGO’er og detaljeret 
beskriver læringsbehov for hver enkelt organisation. Ansøgergruppen forestiller sig på nuværende 
tidspunkt at 1) anvende internationalt anerkendte standarder som GHG Protocol og ISO 14064-1 og 
eksisterende klimaregnskab guides i forhold til at udvikle klimaregnskaber; 2) trække på 
international best practice, SBTi redskaber og ressourcepersoner fra SBTi og de deltagende 
organisationer i forhold til at udvikle scenarier for reduktion og at sætte mål, 3) at opdatere den 
baseline mapping af danske NGO’ers klimapolitikker, mål og initiativer, der er lavet i GF 
mainstreaming gruppen, hvor de deltagende organisationer er med.  

Output: Overblik over læringsbehov, opdateret baseline mapping for danske NGO’ers 
klimaengagement og detaljeret implementeringsplan for læringsforløbet baseret på international best 
practice.  
Setup: Forberedende arbejde faciliteret af ansøgergruppen med WWF og FKN som leads efterfulgt af 
1-dags seminar online eller hos en af de deltagende organisationer. Deltagere: Deltagende 
organisationer, ressource person fra SBTi og konsulent med ekspertise i klimaregnskaber, facilitator 
og referent fra ansøgergruppen til at facilitere og dokumentere seminaret.  

Fase 2: Pilotforløb:  Kapacitetsopbygning og Action Learning – 4-6 mdr. 

Baseret på undersøgelsen af standarder og redskaber køres et pilotforløb med fokus på at føre et 
klimaregnskab, sætte mål og lave handleplan i løbet af 2021. Et gennemgående tema i alle møderne 
vil være at sikre organisatorisk engagement, læring og forankring. Hver organisation vælger en eller 
flere projektansvarlige, der deltager i en række 1 dags-seminarer med fokus på faglig 
kapacitetsopbygning og en række Action Learning møder for at dele erfaringer, sparre om praktiske 
udfordringer i processen og få faglig støtte på tværs af de deltagende organisationer. Imellem 
seminarer og Action Learning møder arbejder de projektansvarlige i tværgående klimagrupper i egen 
organisation. Seminarerne vil være bygget op omkring et klimafagligt indspark, fx en introduktion til 
et redskab eller et teknisk område, såvel som et fagligt indspark til at lede organisatoriske 



forandringsprocesser og en fælles refleksion over, hvordan processen bedste tilrettelægges i hver 
organisation.  

1. Seminar: Hvordan laver vi et klimaregnskab: Seminaret vil fokusere på principper for god 
regnskabspraksis, fastlæggelse af organisatorisk afgrænsning og beregningsprincipper, udvælgelse af 
aktiviteter der skal måles på i scope 3, systemer og redskaber til dataindsamling, indsamling af 
forbrugs- og aktivitetsdata, udvælgelse af emissionsfaktorer, beregning og analyse af klimaftryk. 
Introduktionen af klimaregnskabet knyttes sammen med et fagligt indspark og en diskussion om 
hvordan vi sikrer at processen kædes sammen med eksisterende dataindsamling, hvordan klæder vi 
vores kollegaer på til dataindsamling og hvordan gør vi det til en meningsfuld proces? Redskaber: 
GHG Protocol, ISO 14064-1 og relevante guides i forhold til at udvikle klimaregnskaber. Output: De 
deltagende organisationer har en styrket forståelse af hvordan et klimaregnskab laves, har konkrete 
data indsamlingsredskaber og har formuleret en indledende plan for, hvordan de vil styre processen 
med at lave et klimaregnskab i deres respektive organisationer. Setup: 1-dags seminar online eller 
hos en af de deltagende organisationer. Deltagere: deltagende organisationer, ressource person fra 
SBTi og konsulent med ekspertise i klimaregnskaber, facilitator og referent fra ansøgende 
organisationer til at facilitere og dokumentere seminaret (facilitering går på tur blandt 
organisationerne).  

2. Action Learning møde: Deltagerne deler erfaringer og udfordringer med at lave klimaregnskab og 
får sparring fra de øvrige deltagende organisationer og en ressourceperson. Output: Justering af 
planer baseret på feedback. Setup: ½ dags Action Learning gruppemøde online eller hos en af de 
deltagende organisationer. Deltagere: Deltagende organisationer, ressourceperson og konsulent, 
facilitator fra ansøgende organisationer.  

3. Seminar: Hvordan sætter vi mål? Seminaret introducerer til globale og sektor-specifikke 
udlednings og reduktionsscenarier, forskellige målsætningsmetoder (absolutte reduktionsmål, 
sektorbaserede reduktionsmål, og intensitetsbaserede reduktionsmål), deres anvendelighed og 
fordele/ulemper. Samtidig introduceres redskaber til at analysere reduktionspotentiale baseret på 
omkostninger og andre faktorer. Organisationerne medbringer egne foreløbige/færdige 
klimaregnskaber og disse analyseres sammen med en ressourceperson, der bidrager med fagligt 
indspark til mulige mål og fokusområder for reduktion. Det følges op af erfaringsudveksling i 
gruppen, om hvordan der bedst kan sættes mål, der er ejet bredt i organisationerne og hvordan der 
kan faciliteres en engagerende dialog, der sætter gang i kollektiv beslutning og handling.  Redskaber: 
SBTi målsætningsguide og beregningsmodel, model for opsætning af organisations udlednings og 
reduktionsscenarier, Marginal Abatement Cost Tool til dataanalyse, organisationernes egne 
foreløbige eller færdige klimaregnskaber. Output: De deltagende organisationer har en styrket 
forståelse af scenarieudvikling, målsætning og reduktionsstrategier og har formuleret en indledende 
plan for at lave en målsætnings- og reduktionsstrategi proces i egen organisation.  Setup: 1-dags 
seminar online eller fysisk hos en af de deltagende organisationer. Deltagere: Deltagende 
organisationer, ressource person fra SBTi, og konsulent med ekspertise i klimaregnskaber, scenarie 
udvikling og klimamålsætningsproces, facilitator og referent fra ansøgende organisationer 
(facilitering går på tur blandt organisationerne). 
 

4. Action Learning møde: Deltagerne deler erfaringer og udfordringer med at udforme mål og 
reduktionsstrategier og får sparring fra de øvrige deltagende organisationer og en ressourceperson. 
Output: Justering af planer baseret på feedback Setup: ½ dags action learning gruppemøde online 
eller hos en af de deltagende organisationer. Deltagere: Deltagende organisationer, ressourceperson 
og konsulent, facilitator.  



5. Seminar: Hvordan udarbejder vi og måler på en klimahandlingsplan?  Baseret på identifikation af 
fokusområder ser dette seminar på systemer og processer til løbende monitorering, analyse af 
målopfyldelse, justering og kommunikation omkring fremskridt og udfordringer. Seminaret består af 
et fagligt oplæg og erfaringsudveksling om hvordan der bedst faciliteres en løbende dialog om 
fremskridt, udfordringer, læring, og evt. styrkede ambitioner i vores organisationer – og hvordan 
resultaterne kan bruges aktivt i strategisk kommunikation og fortalervirksomhed. Baseret på 
eksisterende tiltag og interesser blandt de deltagende organisationer regner ansøgergruppen med at 
dele erfaringer på reduktionsløsninger for 4 store udledningsområder: Drift af bygninger og 
energioptimering (WWF har erfaring. DRC, FKN, MS, interesse), Transport incl. flyrejser (Alle har 
erfaring), Indkøb (DRC, FKN har interesse), og Pension (WWF, FKN har erfaring, MS har interesse).  

Output: De deltagende organisationer har formuleret en indledende proces for at lave en strategisk 
monitorerings-, lærings- og kommunikations plan i egen organisation. Setup: 1-dags seminar online 
eller fysisk hos en af de deltagende organisationer. Deltagere: Deltagende organisationer. Ressource 
person fra SBTi og konsulent med erfaring i strategisk kommunikation og fortalervirksomhed 
omkring klimaregnskaber og mål, facilitator og referent fra ansøgende organisationer til at facilitere 
og dokumentere seminaret (facilitering går på tur blandt organisationerne).  

Fase 3: Opsamling af læring og justering af redskaber – 1 mdr. 

Ved hvert møde indsamles der case historier og vigtige anbefalinger – og de deltagende 
organisationer forpligter sig til at dokumentere deres proces og læring undervejs. Ved afslutningen 
af forløbet mødes de deltagende organisationer og opsummerer erfaringerne fra forløbet i 
samarbejde med en ressourceperson og konsulent. Output: Finjusterede redskaber. Plug’n’play 
praksisorienteret guide, der er skræddersyet til udviklingsbranchen. Setup: 1/2-dags seminar hos en 
af de deltagende organisationer, med deltagelse fra de deltagende organisationer. Efterfølgende 
justering af redskaber og guide udført af ansøgende organisationer med FKN og WWF som leads og i 
samarbejde med konsulent, QA fra SBTi ressource person og deltagende organisationer. 

Fase 4: Refleksion og vidensdeling med NGO’er i Danmark og internationalt.  
Ved afslutningen af forløbet vil erfaringerne og læringsproduktet blive delt sammen med konkrete 
eksempler på regnskaber, mål og reduktionsstrategier. Der vil blive afholdt en workshop rettet mod 
danske NGO’er, navnlig medlemsgruppen i Globalt Fokus og CISU og et online møde, hvor 
internationale netværk og partnere deltager. Output: 1/2-dags seminar for danske organisationer og 
et 1,5 times online møde. Setup: Forplejning til 1/dags seminaret og brug af eksisterende tekniske 
løsninger hos deltagerorganisationerne til online seminar. Koordinering og facilitering fra ansøgende 
organisationer. 
 

Faglige bidrag og interesser i læringsforløbet for hver organisation 
WWF Verdensnaturfonden er en af verdens største, mest indflydelsesrige naturorganisationer og en 
af de internationalt ledende aktører på fortalervirksomhed for øgede klimaambitioner og 
klimahandling – fra individ til nationalt niveau. WWF arbejder som en global organisation med 4 
regionale ‘hubs’, en række autonome nationale kontorer og en række programkontorer. WWF har 
en organisatorisk klimapolitik, fører allerede klimaregnskab og er i gang med processen med at 
sætte egne mål på tværs af WWF.  WWF har netop gennemført en proces med en række af 
landekontorer, der har installeret vedvarende energi-løsninger og energi effektivitetstiltag og 
monitorerer energiforbrug på tværs af landekontorer som en del af fælles klimahandling (det 
såkaldte Upfront initiativ). WWF er en af de stiftende organisationer bag Science Based Targets 
initiativet (SBTi), sammen med UN Global Compact, World Resources Institute og Carbon Disclosure 
Project. SBTi arbejder for, at store virksomheder sætter klimamål i overensstemmelse med 
Parisaftalen. Under SBTi er der udviklet en række redskaber til at vejlede om klimaregnskab, 



beregning af mål, rapportering; der er case-studier om, hvordan forskellige virksomheder har 
arbejdet med at institutionalisere klimamålene, og der er stærke ressourcepersoner at trække på. 
WWF er også initiativtager på en rating af danske og europæiske pensionskassers bæredygtighed. 
WWF vil bl.a. bidrage med erfaringer fra pensionssektoren, energi effektivitets og vedvarende 
energitiltag i forhold til reduktionsløsninger.  
 
Folkekirkens Nødhjælp arbejder målrettet med klimatilpasning på tværs af nexus mellem 
udviklingssamarbejder, humanitær bistand og fredsarbejde – og er en stærk stemme i dansk og 
international fortalervirksomhed for øgede klimaambitioner og finansiering til klimatilpasning i Syd. 
FKN har klima mainstreaming i programarbejdet centralt placeret i sin internationale strategi, har 
udarbejdet en organisatorisk klimapolitik, kompenserer for egen rejseaktivitet og er i gang med en 
proces omkring at opstille et klimaregnskab og sætte klimamål. FKN har for nyligt lanceret en 
klimaftale rettet mod virksomheder og oplever stigende interesse fra små og mellemstore 
virksomheder, der rækker ud i forhold til klimafokuserede samarbejder og sparring om 
klimaregnskab, reduktionsmål og kompensation. FKN arbejder gennem landekontorer og 
partnerorganisationer i 19 lande; i Danmark er der frivilliggrupper, WeFood og genbrugsbutikker. 
Folkekirkens Nødhjælp er som trosbaseret organisation en del af ACT Alliance – en alliance af flere 
end 140 kirker og humanitære organisationer, der arbejder i over 140 lande. FKN kan særligt bidrage 
i forhold til diskussionen om reduktionsløsninger relateret til indkøb, pension, transport og 
kompensation for klimaaftryk. 
 
Danish Refugee Council arbejder med fokus på humanitær respons og støtte til flygtninge og internt 
fordrevne i hele verden. DRC har klima og miljø centralt placeret i den nye globale 2025 strategi og 
der er opbakning fra højt niveau i organisation samt fra decentralt ledelsesniveau fra de 40 lande 
operationer til styrke organisationens klimarbejde. Et fokusområde for strategien er at reducere 
klimaftrykket af humanitære indsatser og det involverer bl.a. et klimaregnskab, udviklingen af ny 
indkøbspolitik, Clean Energy Challenge/ energioptimering, rejsepolitik og grønne tiltag på HQ niveau. 
Det vil være vigtigt for DRC at kunne sætte og monitorere klimamål baseret på systematisk 
dataindsamling. DRC er en paraplyorganisation med medlemsorganisationer og frivilliggrupper og 
organisationen arbejder i mere end 40 lande rundt omkring i verden. DRC kan særligt bidrage til 
diskussionen omkring reduktionsløsninger relateret til indkøb, vedvarende energi og 
energieffektivitet, transportløsninger.  
 
MS’ bestyrelse vedtog ved årsskiftet 2019-2020 en ny intern politik for klima og bæredygtighed, der 
fastslår, at MS arbejder mod CO2 neutralitet i 2030. MS har taget de første spæde skridt i 
operationalisering af klimapolitikken, bl.a. i forhold kulturforandringstiltag og opbygning af 
datainfrastruktur omkring et klimaregnskab der skal understøtte reduktionstiltag og monitorering af 
fremskridt. MS er del af ActionAid, som med arbejde i over 40 lande både arbejder aktivt med 
klimamainstreaming i programarbejdet og fortalervirksomhed om øgede klimaambitioner og 
klimafinansiering til verdens fattigste. MS kan særligt bidrage til diskussionen omkring 
reduktionsløsninger relateret til grønne kontorløsninger, energieffektivitet og transport. 
 
Kernen i Røde Kors’ arbejde er altid at være til stede for sårbare og udsatte mennesker i hele 
verden. Røde Kors lægger vægt på at udvise størst mulig ansvarlighed i alle indsatser, både når det 
gælder mennesker, økonomi og klima. Røde Kors i Danmark har derfor i foråret 2020 gennemført et 
projekt med det formål at skabe grundlag for at kunne arbejde mere strategisk med 
klimadagsordenen bl.a. baseret på afdækning af Røde Kors’ årlige CO2-aftryk. Når Røde Kors skal 
videreudvikle klimastrategien, er det særligt vigtigt for organisationen at skabe retningslinjer for 
klima i indkøbspolitik, design af indsatser og rejsepolitik. På baggrund af dette kan Røde Kors særligt 
bidrage til diskussionen med reduktionsløsninger relateret til indkøb, programdesign og transport.   


