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1 Indledning
1.1 Rulleplanens udformning
I udformningen af dette oplæg har CISU som udgangspunkt fulgt de Administrative retningslinjer for
forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger og Netværk revideret i januar 2018. I
dette afsnit beskrives mandatet for rulleplanen set i lyset heraf. Det seneste budgetformat er anvendt, og
der er vedlagt budgetter for civilsamfundspuljen for 2019-2021. Senere i dette afsnit er der indsat et resumé
af planen.
Nærværende oplæg følger således den nye ramme for Det strategiske oplæg, som beskrevet under punkt 5.
Årskonsultationer og rapportering i retningslinjerne. Samtidig bygger oplægget videre på CISUs egne rammer
og terminologi, og vi har fastholdt at kalde det en rulleplan. CISU har på generalforsamlingen i april 2018
vedtaget sin nye strategi, som gælder for perioden 2018-21 (vedlagt som bilag 2). Med den nye strategi som
udgangspunkt er CISU i fuld gang med at udvikle en ny Theory of Change samt et nyt resultatrammeværk,
der vil tilgå Udenrigsministeriet i november som aftalt.
CISUs eksisterende resultatrammeværk og monitoreringssystem er udgangspunkt for den fremsendte
rapportering for 2017. Denne er således baseret på CISUs 2014-17 strategi og den deraf afledte og tidligere
godkendte Theory of Change og resultatrammeværk.
Udviklingen af CISUs organisatoriske rammer er jævnfør retningslinjerne medtaget her i planen. En grundig
beskrivelse af CISUs organisation og virke findes i bilag 1.
Vi har efter aftale fortsat integreret "Puljen for Klima og Miljø til danske civilsamfundsorganisationers
indsatser i partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i Syd" (PKM) samt "Puljen til danske
civilsamfundsorganisationers indsatser i partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i lande under EU's
Naboskabsprogram" (PNB) i rulleplanen, hvor det er relevant. Begge puljer er som særskilte modaliteter
under afvikling. Der medsendes fortsat særskilte (afviklings-)budgetter for de to puljer.
God læselyst.

1.2 Det politiske mandat for Rulleplanen
I de Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger og
Netværk af januar 2018 angives det, at: "Aktiviteterne under ordningerne skal bidrage til opfyldelse af FN’s
Verdensmål, danske udviklingspolitiske målsætninger jf. ’Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære strategi’, regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt ’Politik for Dansk Støtte til
Civilsamfundet’ (Civilsamfundspolitikken)". I sidstnævnte er hovedmålsætningerne beskrevet således:




"Bidrage til udvikling af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund, der giver udtryk for sine
holdninger og meninger, som en forudsætning for langsigtet fattigdomsbekæmpelse, respekt for og
beskyttelse af menneskerettigheder samt fremme af ligestilling, demokrati og bæredygtig udvikling.
Fremme en levende, inddragende og åben debat, hvor civilsamfundet deltager aktivt både som en
fuldgyldig deltager og på vegne af de rettighedshavere, det repræsenterer.
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Fremme forenings- og forsamlingsfriheden og skabe mere råderum for civilsamfundets deltagelse i
høringer m.v. om nationalt lovgivningsarbejde, samarbejde og beslutningsprocesser, national og
lokal politikplanlægning, social dialog samt dialog om fordeling af ressourcer.
Fremme et repræsentativt, ansvarligt og lokalt funderet civilsamfund, som arbejder i henhold til
principperne om deltagelse, ansvarlighed, ikke-diskrimination og åbenhed i forhold til dets
målgrupper/modtagere”.

Civilsamfundspolitikken beskriver ligeledes at:
"Målet med Danmarks støtte til danske civilsamfundsorganisationer er at støtte kapacitetsudviklingen
af deres civilsamfundspartnere i det globale syd. Målet er at sætte disse partnere i stand til at fremme
og varetage deres målgruppers interesser samt arbejde med fortalervirksomhed for fattige og
ekskluderede befolkningsgrupper. Dette kræver et partnerskab, som rækker videre end blot et konkret
projekt. Danske organisationer skal bl.a. støtte udviklingen af kernekompetencer hos deres
partnerorganisationer i det globale syd og ikke begrænse sig til at være en kanal for finansiering".
I Verden 2030 strategien, som angiver den overordnede ramme for Danmarks udviklings- og humanitære
arbejde, er det fremhævet, at:
"I Danmark ydes hvert år en meget stor frivillig indsats, der er afgørende for organisationernes arbejde.
Dette gælder ikke mindst i de mange mindre foreninger, som også fremover skal understøttes i deres
samarbejde med partnere i udviklingslandene, der både geografisk og tematisk favner bredt".
CISUs mandat for denne rulleplans vedkommende er således at understøtte civilsamfundsdeltagelse og
folkeligt engagement i udviklingssamarbejde og fattigdomsbekæmpelse med udgangspunkt i hvor kapacitet,
engagement og partnerskaber er til stede. CISUs støtte er således ikke begrænset til bestemte verdensmål,
temaer eller geografiske områder. CISU skal derfor med udgangspunkt i verdensmål 16 og 17 kunne
understøtte indsatser, der bidrager til opfyldelse af et, flere eller alle af de 15 øvrige verdensmål.
Dette blev ligeledes understreget af, at der fra 2018 kunne gives bevillinger til indsatser inden for alle lande,
der er omfattet af OECD/DACs liste over udviklingslande.
CISU har samtidig noteret sig Verden 2030 strategiens fokus på forenkling. Denne dagsorden er vigtig for
CISU, og vi arbejder aktivt med at bidrage til en forenkling af puljeforvaltningen, så langt det er muligt inden
for de grundlæggende rammer for offentlig tilskudsvirksomhed. Der er således i 2017 gennemført en
puljereform se afsnit 4.4.2.2., i august 2018 lavet en primært sproglig revision af civilsamfundspuljens
retningslinjer, samtidig med at der arbejdes på en revision med effekt fra januar 2019. Endvidere
monitoreres effekterne fra forenklingstiltag tæt, hvilket er inkluderet i resultatrapportering indsendt
sammen med denne rulleplan.
CISU har også noteret sig, at der i Verden 2030 strategien er et ønske om at sammenkæde
udviklingsindsatser, herunder særligt indsatser i skrøbelige kontekster med humanitære indsatser (det
såkaldte Nexus). Det falder god i tråd med, at CISU i en årrække har arbejdet med skrøbelige situationer
samt for årene 2017-2020 har fået kontrakt på at forvalte den nye Danish Emergency Relief Fund (DERF).
CISU vil anføre, at der fremadrettet vil være et stigende behov for økonomiske midler til civilsamfundspuljen,
hvis den fortsat skal kunne omfatte både et stigende antal indsatser med nye organisationer, i nye lande og
med flere temaer - og opretholde en styrket funding af de mange erfarne organisationers indsatser herunder
rækken af programbevillinger. CISU har som bekendt lagt begrænsninger ind i håndteringen af tilsagn i
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puljen, der gør, at der fortsat kan finansieres bredt med de nuværende midler. Det afspejler således ikke det
reelle potentiale. Et potentiale der kun er blevet større med verdensmålene, mulige indsatser i Nexus,
samarbejde med private aktører og for at arbejde med at modgå den stærke tendens til indskrænkninger i
civilsamfundets råderum. Skal dette potentiale udfoldes, er det vigtigt, at det understøttes af
kapacitetsydelser og kommunikation.
De ovennævnte temaer ønsker CISU inkluderet i møderne med Udenrigsministeriet om nærværende
strategiske oplæg.

1.3 Resumé
I dette oplæg er der lagt vægt på, at CISU fortsat kan arbejde på at understøtte en bred folkelig deltagelse i
resultatorienteret udviklingssamarbejde og civilsamfundsopbygning. Det sker med rod i der, hvor
engagementet, kapaciteten, dialogen og samarbejdet faktisk findes og udvikles. CISUs indsatser er således
ikke begrænset af bestemte verdensmål, temaer eller geografi. Med udgangspunkt i mål 16 og 17 kan alle
FN's verdensmål indeholdes i CISUs indsatser. Det ses også i en grafisk illustration i afsnit 4. Fra 2018 kan
CISU desuden støtte indsatser i alle lande, der er optaget på OECD/DACs liste over udviklingslande.
CISU anser verdensmålene for at være et "fælles sprog", som kan bidrage til, at alle aktører kan samles om
de forandringer, der skal til for at bidrage til opfyldelsen af målene. Det vil CISU blandt andet gerne benytte
til at understøtte, at de danske organisationer og deres partnere indgår - og gerne spiller en katalyserende
rolle - i nye former for samarbejde, med flere aktører, alle steder hvor det er relevant og mulig.
Med verdensmålene som "fælles sprog" vil CISU også styrke egne og medlemmers kommunikations- og
oplysningsindsatser i Danmark. Det bliver understøttet af den større EU-bevilling med tilknyttede
puljemidler, som CISU er ledende for sammen med partnere i 5 andre europæiske lande i 2018-2020.
Denne rulleplan lægger op til, at CISU, igennem gode kontekstanalyser og medlemsdialog, inden for de givne
rammer vil udfolde sin nye strategi 2018-2021, der også indeholder en række årligt fastlagte temaer (se bilag
2).
I lyset af en kontekst kendetegnet ved stigende kompleksitet har CISU valgt at diversificere sine ydelser samt
differentiere sin interne organisering. CISU har således tilpasset den organisatoriske ramme til de mere
komplekse opgaver, men står overfor at skulle opgradere væsentligt på IT- og databaseområdet for at kunne
håndtere kompleksiteten inden for denne rulleplans indsatser og styrkede dokumentationskrav for eksempel
inden for persondata og monitorering (IATI). CISU værdsætter og fastholder fortsat ordentlighed, god
forvaltningsskik og transparens som bærende elementer i puljeforvaltningen, samt kontinuerlig udvikling af
kapacitetsydelser for at understøtte medlemmers arbejde i en kompleks og foranderlig kontekst. I november
2018 vil der med ekstern juridisk assistance være gennemført en samlet revision og gennemskrivning af alle
dokumenter vedrørende etiske retningslinjer og safeguarding, antikorruption, juridiske principper, GDPR,
klage- og indberetningsmekanismer samt sikkerhed i en fælles Code of Conduct for CISU.
Der opereres nu med de fire indsatsområder: udviklingssamarbejde, kapacitetsopbygning, puljeforvaltning,
og kommunikationssamarbejde. CISU vil i den foranderlige kontekst sikre sin relevans for den danske
udviklingspolitik, sine medlemmer og bevillingshavere ved blandt andet at styrke samarbejdet med andre
aktører og relevante internationale netværk, ved at inddrage nye faglige temaer i kapacitetsopbygning, ved
fortsat at udvikle og forenkle puljeretningslinjerne efter forrige års puljereform samt ved at udvikle nye
former for kommunikation og formidling af resultater i udviklingssamarbejdet.
5

CISUs Rulleplan 2019-22
Et af de temaer, der yderligere vil blive arbejdet med, er samspillet imellem langsigtet udviklingsbistand /
civilsamfundsopbygning, herunder indsatser i skrøbelige kontekster - og så den humanitære bistand (kaldet
nexus). Det giver mening for mange af CISUs medlemmer og for CISU - endnu mere efter CISU har fået til
opgave at forvalte DERF.
CISU har etableret - og vil bygge videre på rammerne for - et nyt netværk for organisationer, der arbejder
med (fokus på) unge i udvikling.
Med Finanslovsforslaget for 2019 (og det heraf afledte budget for CISU) har CISU et udgangspunkt for at
gennemføre rulleplanens ambitioner. Budgettet er som bekendt ikke helt tilbage på niveauet før
nedskæringerne i 2016, men der er sammen med budgetforøgelsen, der fandt sted for 2017, etableret en
bedre ramme for at understøtte den folkelige deltagelse. Det fremlagte budget angiver stort set samme
fordeling af midlerne til hovedområderne som for 2018.
Rulleplanen beskriver dermed grundlaget for, hvordan CISU fremadrettet fortsat vil være en dynamisk og
troværdig partner for medlemsorganisationer, deres partnere, ansøgere, brugere, Udenrigsministeriet og
udviklingsmiljøet. Vi vil fortsat sætte samarbejde, partnerskaber og netværk på alle niveauer og under alle
former i centrum. Vi vil desuden styrke fokus på egne og andres samarbejder, alliancer og netværk samt
ressourcemobilisering og kontekstforståelse i Danmark såvel som i udviklingslandene.
Vi ser frem til at fortsætte det fremragende samarbejde med Udenrigsministeriet på alle niveauer, ikke
mindst med HMC, KFU, EUN og MKL.

2 Strategiudvikling og -implementering
2.1 Opdaterede kontekstuelle pejlinger
2.1.1

CISU scanner verden

CISU scanner og analyserer kontinuerligt kontekstuelle ændringer - på kort og lang sigt - ved at sikre, at
forskellige dele af organisationen er involveret i analyse og forståelse af kontekstuelle ændringer, som
påvirker medlemmers arbejde. Det bidrager både til strategiudvikling og giver ikke mindst konkret
inspiration til CISUs puljeforvaltning, kapacitetsudvikling og kommunikation.
Bestyrelsen og sekretariatet laver flere gange om året mindre kontekstanalyser for løbende at tilrettelægge,
hvordan CISU skal arbejde med - og inden for - de kontekstuelle ændringer. Desuden gennemføres der årligt
en studietur i Europa, ligesom der deltages i flere danske og internationale events, konferencer mv., der kan
bidrage til kontekstforståelsen.
Medlemsorganisationer inviteres løbende til debatter og møder omkring aktuelle temaer, som har
indflydelse på deres arbejde. For yderligere at styrke dette gennemførte CISU i efteråret 2017 en særlig
medlemsdialog for at få medlemmernes vurdering af nye udfordringer og muligheder, som de står overfor.
På en række tematiske områder er der løbende særskilte processer, hvor CISU i samspil med sine
medlemsorganisationer afsøger kontekst og handlemuligheder.
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I Danmark er CISU desuden involveret i Globalt Fokus' generelle analyser og koordinerer møder med andre
puljeordninger, der bidrager til forståelse af de ændringer i konteksten, som påvirker puljeordningernes rolle
og virke.
På det internationale plan har CISU siden december 2015 været aktiv i Scanning the Horizon initiativet. Det
er koordineret af The International Civil Society Centre (ICSC) i Berlin og involverer mere end 25
udviklingsorganisationer. CISU deltager i ICSC's årlige Global Perspective Conference. Desuden indgår CISU i
et samarbejde med andre civilsamfundsplatforme fra England, Holland, USA og Danmark vedrørende analyse
af tendenser, der påvirker rammevilkår for platformes arbejde. CISU har ligeledes løbende dialog med
platforme i andre nordiske lande. For at forstå de globale tendenser deltager CISU i CIVICUS’ International
Civil Society Week (sidst i Suva i december 2017 næste gang i Beograd april 2019), hvor vi som regel også
afholder workshops sammen med organisationer fra udviklingslande. Vi har nu igangsat et inspirerende
samarbejde West Africa Civil Society Institute (WACSI i Accra), der har flere fællestræk med CISU, i sagens
natur fra et andet perspektiv.
I det forløbne år satte ovenstående analyser sig stærke spor i CISUs strategi 2018-2021, der blev vedtaget på
generalforsamlingen i april 2018. En vigtig nyskabelse i strategien er, at der, på grund af den mere
foranderlige kontekst, udvælges en række årligt prioriterede aktuelle temaer.
2.1.2

CISU opererer i en modsætningsfyldt og foranderlig verden

CISU ser i tråd med Verden 2030 strategien en verden, hvor der nu eksisterer en global fælles reference for
rettighedsbaseret global bæredygtig udvikling gennem FN’s verdensmål og klimaerklæring. De ser ud til at
have en bred opbakning i verden - også fra dele af den private sektor. Det er meget positivt.
I modsætning til det ser vi, at menneskers rettigheder, råderum og fællesskaber er under pres fra mange
sider i store dele af verden. Vi ser stigende ulighed, uløselige konflikter, flere flygtninge og øget migration,
store klimaudfordringer samt store pengestrømme, der undviger fællesskaberne.
Verdensmålene knytter handlinger, leveformer, politik og ressourceforbrug i alle lande sammen med
udviklingen i udviklingslande. Det betyder, at civilsamfundets indsatser i udviklingssamarbejdet i stigende
grad også skal finde sted i vores egen kontekst. Vi må se udvikling som en samlet indsats for hele verden. Da
verdensmålene blev skrevet, var det med et fokus på ”vedvarende, inkluderende og bæredygtig vækst”, som
det økonomiske fundament, mange af de andre mål skulle baseres på. Vi ser, at der fra flere sider i stigende
grad bliver sat spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af et fortsat fokus på vækst. I CISU følger vi debatterne
herom samt diskuterer konsekvenserne af dette internt og med vores medlemmer. Dette sker i lyset af, at
verdensmålene betoner bæredygtighed som havende tre aspekter; nemlig socialt, økonomisk og
klimamæssigt, og vi vil arbejde for en balance mellem disse tre aspekter.
Enigheden i store dele af verden om, at aktive civilsamfund og fællesskaber spiller en vigtig rolle for at
fremme demokratisk udvikling, er under pres, og det aktive civilsamfund er under angreb mange steder.
Civilsamfundet er tydeligvis sårbart, hvis det ikke er rodfæstet i befolkningen og ikke samarbejder og danner
alliancer med andre aktører og institutioner i lokalsamfundet, nationalt eller på tværs af nationalstaterne.
Stærke civilsamfund og samarbejde er afgørende for at sikre, at økonomisk udvikling er bæredygtig og
inkluderer fattige og udsatte grupper. De hastige ændringer i globale pengestrømme gør, at offentlige
udviklingsmidler spiller en mindre rolle end tidligere. Det indbyder til, at civilsamfundet arbejder sammen

7

CISUs Rulleplan 2019-22
med relevante dele af den private sektor og fonde for at opnå bæredygtige økonomiske resultater, der
kommer alle til gode. Og for at sikre at alle bidrager økonomisk til at sikre midler til verdens udvikling.
Den hurtige udvikling på IT-området knytter på mange måder verden mere sammen. Det åbner mange nye
muligheder, men giver samtidig store udfordringer og stiller krav til omstillingsparatheden.
Der er internationalt kommet et velbegrundet større fokus på seksuelle krænkelser og safeguarding. Og EU's
persondataforordning stiller nye krav til datahåndtering og beskyttelse. Det er begge forhold, som vi også
arbejder med.
2.1.3

Den danske kontekst er også forandret

CISU har i Verden 2030 strategien fået et tydeligt mandat til rettighedsbaseret at fremme et bredt folkeligt
engagement i at skabe meningsfulde resultater. Det gælder både i humanitære og udviklingsorienterede
indsatser samt indenfor alle verdensmål og i alle udviklingslande.
På samme tid ser vi en øget og tættere politisk involvering og stærk administrativ styring af rammerne for
det danske udviklingssamarbejde. En række af de tidligere langsigtede tematiske strategier i
Udenrigsministeriet forsvinder eller mister betydning, og civilsamfundsstøtten konkurrenceudsættes. Vi ser
samtidig en række nye støttemuligheder vokse frem, blandt andet fra fonde der giver civilsamfundet nye
veje til finansiering af indsatserne.
Humanitære og udviklingsorienterede indsatser skal - med god grund - i stigende grad tænkes sammen, i det
vi kalder nexus. Det skal tænkes ind i civilsamfundsindsatserne i skrøbelige situationer og lande. Men
samtidig er der pt. ikke tilstrækkelige politiske, finansielle eller administrative mekanismer, der direkte
understøtter arbejdet med nexus.
Det samme gælder det spirende samarbejde mellem civilsamfund og privatsektor. Der savnes således
mekanismer, der kan understøtte involvering af en bred kreds af indsatser fra samarbejdende virksomheder,
civilsamfundsorganisationer og andre aktører. De aktuelle instrumenter dækker primært de meget store
aktører.
Vi ser en meget ønskværdig bevægelse fra fundraising til samarbejde om ressourcemobilisering. Og vi ser
stigende vilje til aktivisme, handlig og frivillighed ikke mindst i den unge generation, ofte med fokus på
bæredygtighed og klima. Nye entreprenører, der ønsker at udvikle produkter (fysiske og digitale), der er
relevante for fattige menneskers udvikling og større bæredygtighed, samt firmaer, der grundlæggende er
baseret på samfundsansvar frem for profit – blandt andet socialøkonomiske virksomheder – dukker op.
2.1.4

CISUs mange tilbud og den fortsatte nyudvikling

CISU selv har i de seneste år kunnet udbygge sine tilbud til de danske organisationer, så der på alle
parametre er et stærkere og mere åbent udbud af støtte end nogensinde før. Det rækker fra nødhjælp over
udviklingsarbejde til oplysning om verdensmål, fra små og korte til meget store og langvarige indsatser i alle
DAC-lande. Der er gennemført en række forenklinger, der yderligere åbner adgang til og nemmere
håndtering af støtten. Det giver til gengæld flere opdragsgivere for CISU med ret forskellige tilgange og
retningslinjer.
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Det - sammen med stigende behov for beskyttelse af mennesker og data - giver også flere typer af krav både
til politikker og retningslinjer og ikke mindst til CISUs organisatoriske håndtering og systemer.
Samlet set er vi altså i en mere foranderlig og kompleks kontekst for CISU og medlemsorganisationernes
virke. Det gør det nødvendigt, at vi i CISU og medlemsorganisationerne er parate til at være mere fleksible,
og at vi hele tiden gentænker vores måder at arbejde på og går i tæt samarbejde med andre og flere af
samfundets aktører.

2.2 CISUs strategi 2018-21
CISUs nye strategi 2018-2021 bygger på den hidtidige vision og mission. "Bæredygtighed" blev dog tilføjet
visionen på generalforsamlingen i april 2018, hvor også strategien blev endeligt vedtaget.
Strategien er bevidst holdt på et højt strategisk niveau og er relativt kort. Den er bygget op omkring fire
områder "De to strategiske mål", "Det fælles udgangspunkt", "De vigtigste tilgange" og "De fire
indsatsområder". Dertil kommer de tidligere nævnte årligt fastsatte temaer (i 2018-19 med seks temaer).
Strategien bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og
dermed til alle CISUs konkrete indsatser.
Strategien bruges blandt andet til at udarbejde CISUs forandringsteori og opstille og måle konkrete
resultater, hvilket er i fuld gang med at blive konkretiseret, og som aftalt vil blive tilsendt HMC i november
2018. Den er et redskab i dialogen med medlemsorganisationer og alle omgivende aktører samt ramme for
CISUs deltagelse i samfundsdebatten.
Med strategien slås CISUs grundlæggende "dobbelte målsætning" fast, nemlig samspillet imellem "Folkeligt
engagement og samarbejde overalt i international udvikling" og "Meningsfulde resultater af
udviklingssamarbejde".
I strategien vælges det i øvrigt at kalde alle typer af indsatser inden for det internationale samarbejde – fra
nødhjælp over udviklingsarbejde til oplysning i Danmark – for "udviklingssamarbejde".

2.3 Fleksibilitet og integration af nye veje
Strategien indeholder udover 4 hovedindsatsområder beskrevet i afsnit 4.2-4.5 også årligt fastlagte temaer,
rettet mod afsøgning af nye temaer i en foranderlig kontekst. For året 2018-19 blev der vedtaget seks
aktuelle temaer som en del af CISUs strategi 2018-2021, hvorigennem CISU vil arbejde videre med at holde
sig relevant for både medlemsorganisationer, donorer og andre relevante partnere og aktører. De forskellige
temaer er på forskellige stadier og kan både indeholde undersøgende og analyserende elementer, såvel som
konkrete aktiviteter til for eksempel workshops/seminarer med medlemsorganisationer og andre aktører.
CISU vil i videst mulig omfang samarbejde med medlemsorganisationer og relevante aktører inden for hvert
af disse områder, som er nærmere beskrevet i afsnit 4.6

3 Organisatorisk udvikling af CISU
3.1 Organisatorisk kapacitetsudvikling i CISU
Her beskrives alene aktuelle udviklingsprocesser. For en grundig og uddybende beskrivelse af CISUs
organisation henvises der til bilag 1.
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3.1.1

Nye vilkår og ny organisering i sekretariatet

Fra efteråret 2017 er der sket en væsentlig omstrukturering i sekretariatets organisering, arbejdsformer og
kultur. Det skyldes en udvikling i konteksten, hvor der på én gang er tale om flere løbende forandringer i
CISUs rammer, flere kontraktholdere og kontrakttyper med donorer, mere differentierede behov/ydelser
indenfor kapacitetsudvikling, flere differentierede modaliteter i de forskellige puljer - og indenfor den
enkelte pulje (særligt civilsamfundspuljen). Samlet set giver det også en række meget forskellige tidsplaner
for de forskellige opgaver over året. Der er indført en mere fleksibel gruppestruktur med størrelsesmæssigt
mindre, men mere handlekraftige grupper - samt med eksplorative grupper indenfor de prioriterede
udviklingstemaer.
Det betyder, at CISUs sekretariat i dag fungerer mere agilt og tilpasset de forskellige rammer og tempi. Der
følges løbende op på omorganiseringen, og der er udviklet en række interne redskaber og processer, der
understøtter både effektivitet, agilitet og trivsel i den nye struktur.
3.1.2

Ledelse

Ledelsen af CISUs sekretariat varetages (siden 2015) af to ledere i et fælles ledelsesteam - med hver en
række distribuerede ledelsesområder samt nogle fælles områder typisk på det strategisk/taktiske niveau
(kaldet koblet ledelse). Ledelsens opgaver og kompetenceforhold overfor bestyrelsen er beskrevet i et årligt
vedtaget papir om Bestyrelsens ledelse af CISU (se nærmere i bilag 1). Der blev i foråret 2018 gennemført en
ekstern ledelsesgennemgang, der grundlæggende slog fast at (citat): "CISU’s ansatte ledelse - den koblede
ledelsesform - har på en tilfredsstillende måde levet op til CISU’s strategi 2014-17 og bidraget
tilfredsstillende til udvikling af organisationen. CISU fremstår overfor bevillingsudøvere, medlemmer og
samfund som en troværdig samarbejdspartner og paraplyorganisation i arbejdet med udvikling. Det er
resultatet af denne evaluering af ledelsen pr. marts 2018". Hertil kom så en række anbefalinger til yderligere
at styrke ledelsesindsatsen, som bestyrelsen og ledelsen i fællesskab arbejder videre med.
3.1.3

Bestyrelsen

Den væsentligste ændring i bestyrelsens arbejde er et justeret monitoreringssystem. Bestyrelsens ansvar for
at monitorere, at de indgåede aftaler med Udenrigsministeriet (og andre) overholdes, udmøntes igennem en
række tematiske emner på bestyrelsens møder fastlagt for et helt bestyrelsesår ad gangen, herunder
systematisk godkendelse af - og opfølgning på - planer, budgetter og rapportering. Bestyrelsen fastlægger
også årets tilsagnshåndtering for Civilsamfundspuljen og monitorerer den to gange årligt. Desuden er der et
internt monitoreringssystem, hvor alle sekretariatets arbejdsgrupper to gange årligt giver en kort skriftlig
redegørelse til bestyrelsen for status på deres arbejdsområde. Ud fra dette udvælges to til tre temaer, hvor
relevante medarbejdere deltager i bestyrelsens drøftelser om emnet. Bestyrelse godkender alle større
eksterne rapporteringer.
3.1.4

En samlet Code of Conduct for CISU

Med flere forskellige krav fra nye aftaler med Udenrigsministeriet og EU, med CISU nye politikker efter EU's
persondataforordning, med en opgradering af sekretariatets kapacitet på anti-korruption og med et behov
for at justere og udbygge vores juridiske principper for forvaltning, og etiske retningslinjer blandt andet
omkring safeguarding og klagesystemer, har CISU samlet alle disse områder i én samlet Code of Conduct
(færdig november 2018). Det er sket med ekstern juridisk assistance.
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CISU havde til deadline for indførelse af EU's persondataforordning i maj 2018 - med juridisk assistance gennemført en grundig analyse og etableret de fornødne politikker og retningslinjer, der nu er under
implementering.
3.1.5

IT og Database

Der stilles enorme krav til CISUs IT-systemer indenfor civilsamfundspuljen, med blandt andet puljereformen,
den stigende omsætning og den generelt større differentiering af alle typer af CISUs tilbud, de store
historiske datamængder, online ansøgnings- og rapporteringssystemer samt ansøger-login. Det har givet
behov for generelt at opgradere både vores IT-support - og det stiller nu stigende krav til vores hardware og
systemer. Samtidig er CISUs database blevet udbygget i en grad, der spænder selve systemgrundlaget til
bristepunktet og gør CISU stærkt afhængig af én leverandør. Der er derfor iværksat (slut november 2018)
analyser både på hardware-/systemsiden og en systematisk analyse af behovene i en overflytning og
udvikling af databasen i et nyt system og en deraf afledt kravspecifikation til at gennemføre et udbud af
opgaven. Da systemer er forbundne, vil begge dele skulle finde sted i 2019. Det betyder, at der i budgettet
afsættes betydelige midler til at gennemføre denne overflytning.
3.1.6

IATI registrering

CISU har sammen med de andre puljeordninger en fortløbende dialog med Udenrigsministeriet omkring en
bedst mulig tilgang til implementeringen af IATI. CISU er registreret i International Aid Transparency
Initiatives (IATI) med henblik på at gennemføre indberetning til IATI baseret på den fremtidige dialog med
Udenrigsministeriet. I hvilket omfang de danske støttemodtagere og deres parterne skal registrere sig indgår
i dialogen med Udenrigsministeriet.
3.1.7

Økonomistyring

I 2014 indførte CISU finansielle standarder, som det var obligatorisk at leve op til for bevillingshavere. Disse
standarder er yderligere udviklet og udvikles fortsat med fokus på den konstruktive og pædagogiske
anvendelse. Vi har generelt forøget mængde og kvalitet i den kapacitetsopbygning af CISUs medlemmer, der
vedrører finansiel styring, herunder både kurser og rådgivning med fokus på økonomistyring og finansielt
tilsyn. Vi arbejder løbende med at opgradere vores likviditetsstyring og sikkerhed for placering af likvider og
har blandt andet etableret adskilte konti i tre banker. Det forhindrer ikke, at der for tiden er en betydelig
renteudgift ved placering af CISUs midler.

3.2 Kvalitetssikring
3.2.1

Kvalitetssikring via systemer

CISU har et omfattende system af retningslinjer, vejledninger, procesbeskrivelser og formater, der danner
grundlag for at sikre kvaliteten i opgaveløsningen på alle områder. Kvaliteten overvåges - og systemerne
justeres - løbende af de respektive grupper/gruppeansvarlige med reference til ledelsen, med en status til
bestyrelsen to gange årligt. Desuden er der ved udgang fra hvert semester en opsamling af forløbet i
semestret.
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Den ovenfor nævnte Code of Conduct betyder, at der fremover foreligger et samlet sæt af principper og
retningslinjer, der yderligere bidrager til at sikre kvaliteten af CISUs ydelser på en lang række essentielle
områder.
CISUs resultatrammeværk danner grundlag for at vurdere, om de forventede resultater opnås, ligesom de
dertil tilknyttede tematiske reviews og tracer studier bidrager til at vurdere kvaliteten af CISUs ydelser og de
tilknyttede processer. Der henvises i øvrigt til CISUs rapportering, som også er et udtryk for sikringen af
kvalitet herunder af CISUs omkostningseffektivitet.
3.2.2

Kvalitetssikring via brugerrespons

CISUs sikring af relevans såvel som kvalitet af faglige ydelser er ikke mindst baseret på medlems- og
brugerfeedback. CISU har blandt andet i efteråret 2017 gennemført medlemsdialog, hvor
bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte besøgte medlemsorganisationer i forskellige egne af
Danmark. Dette for at få en åben dialog om, hvorledes medlemmer ser, at ændringer i konteksten giver dem
nye muligheder og udfordringer. Dialogen gav en række input til mindre forbedringer af vores ydelser og
illustrerede blandt andet et behov for en bedre kommunikation af, hvad CISU faktisk tilbyder af ydelser.
Dialogen førte i øvrigt til en kvalitativ forbedring af CISUs modtagelse af nye medlemmer.
CISUs monitorering af de faglige ydelser baseres løbende på tilbagemeldinger fra deltagere i kurser og
rådgivninger. Derudover gennemfører vi årligt spørgeskemaundersøgelser sendt til alle brugere af udvalgte
kurser samt af alle rådgivningsforløb. Dette for at få tilbagemeldinger vedrørende CISUs samlede udbud af
kapacitetsydelser. Endvidere gennemføres hvert efterår både i Aarhus og København et Status og Dialog
møde med medlemmer, hvor status på gennemførte faglige ydelser bruges som udgangspunkt for dialog
omkring fremtidig udvikling af disse ydelser.
For at sikre relevans af ydelserne i forhold til brugernes behov og ændringer i deres kontekst har CISU
udviklet en samlet læringstilgang for kurser, rådgivninger og formidling til understøttelse af organisatorisk
læring blandt medlemmerne. Denne udviklingsproces har, sammen med relevante input fra Syd og
koordineret med andre puljeordninger, dannet ramme for den videre udvikling af CISUs faglige ydelser.
Kvaliteten i støtte gennem CISUs puljer understøttes ved, at nye puljetiltag inkluderer medlemsdialog såvel
som åbne høringer. Sådanne åbne høringer er gennemført fx i forbindelse med puljereformen
implementeret i januar 2017 samt med udviklingen af den nye programtilgang i efteråret 2017. Det vil ske
igen dette efterår i forbindelse med revisionen af civilsamfundspulje retningslinjerne (se senere). Endvidere
bruges det ovenfor omtalte Status og Dialog møde også til at give en status på årets puljebevillinger. Det
bruges efterfølgende som baggrund for dialog om, hvordan puljerne kan videreudvikles.
3.2.3

Kvalitetssikring af tjenesterejser

Som en del af sin løbende kvalitetssikring af tjenesterejser har CISU i 2016-17 opdateret sine retningslinjer
for planlægning, gennemførelse, rapportering og anvendelse af læring fra tjenesterejser samt i 2017 -18
forbedret den løbende planlægning og sikret, at der systematisk opsamles og deles viden fra rejserne med
medlemmerne.
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CISU gennemfører årligt en række tilsynsrejser som del af sin tilsynsforpligtelse, samt tematiske og
kontekstorienterede rejser for at understøtte den løbende faglige udvikling. Målet med sidstnævnte er at
sikre, at kapacitetsydelserne svarer til medlemsorganisationernes og deres partneres interesser og behov
samt at inkludere tematisk-faglig viden fra praksis. Kvaliteten sikres ved, at identifikation og planlægning af
begge typer rejser sker baseret på klare plansystemer ved at fortage tidlig identifikation af tilsynsmæssige og
faglige rejsebehov med inputs fra bestyrelse, bevillingssystem såvel som sekretariat. Denne indledende
identifikation udbygges og operationaliseres kvartalsvist gennem året. Kvaliteten i gennemførelse af rejser
understøttes af klare retningslinjer med tilknyttede værktøjer og formater. Kvaliteten i udkommet af
rejserne understøttes ved, at anbefalinger og krav fra tilsynsrejser og læring fra tematiske og kontekstuelle
rejser bearbejdes i sekretariatet og efterfølgende videreformidles via hjemmeside, verdenskort og på
relevante kurser.

3.3 Monitorering, læring og dokumentation
3.3.1

Udvikling af resultatrammeværk

CISU har siden 2012 suppleret sine 2010-13 og 2014-17 strategier med en forandringsfortælling (ToC), samt
et resultatrammeværk udmøntet som en outcome matrix. Sidstnævnte viste, hvilke adfærdsmæssige
forandringer (outcomes) CISU bidrager til, ved at medlemmer, deres partnere og andre samarbejdspartnere
som boundary partners bruger fx CISUs bevillingsmæssige og kapacitetsopbyggende ydelser (outputs).
Samtidig med, at vi løbende har udviklet vores resultatrammeværk, har vi også erfaret at mængden, graden
og hastigheden af ændringer i konteksten gør, at outcome matrixen løbende kræver så mange ændringer, at
den kommer til at virke for tung og tilbageskuende. Vi har derfor i tråd med anbefalinger fra Intracs followup på Civilsamfundspolitikken udviklet fleksible, meningsdannende, læringsunderstøttende
monitoreringsværktøjer. Disse har fået form dels som Tematiske Reviews, hvor det første i 2016/17 havde
fortalervirksomhed og det andet i 2018 partnerskab som tema, dels som Tracer Studier, hvor det første
ligeledes blev gennemført i 2016 til Filippinerne og det andet vil blive gennemført ultimo 2018 til Gambia og
Senegal.
På baggrund af disse erfaringer er vi i færd med at udvikle en Theory of Change og et resultatrammeværk
som supplement til vores 2018-21 strategi. Disse vil efter aftale med Udenrigsministeriet blive forelagt vores
bestyrelse 28.10.2018, hvorpå den, efter inkorporering af bestyrelsens kommentarer, vil blive sendt til
Udenrigsministeriet i november 2018. Det endelige indhold kan derfor ikke gives i skrivende stund, men det
ligger fast, at resultatrammeværket vil blive udformet i en enklere udgave end det tidligere rammeværk og
baseres på, at det suppleres af en række fleksible, understøttende tilgange og metoder.
Resultatrammeværket vil herefter udgøre et yderligere bilag til denne rulleplan.
3.3.2

Brug af monitoreringssystem til dokumentation og fortsat læring

Det nye resultatrammeværk vil blive understøttet af et monitoreringssystem, som vil blive anvendt til
dokumentation, læring samt formidling af resultater. I forbindelse med det tidligere resultatrammeværk
udviklede vi et omfattende årshjul kaldet PALME.1 Det sammenkæder monitorering med læring, planlægning
og rapportering. I forbindelse med det nye monitoreringssystem vil der ligeledes blive udviklet en simplere
PALME.

1

PALME = Planning, Accountability, Learning, Monitoring & Evaluation.
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Som en lærende organisation bruger vi i CISU monitoreringssystemet til udvikling af såvel organisation som
ydelser. Vores PALME årshjul understøtter uddragelse af læring ved at beskrive, hvorledes Monitorering og
Evaluerings data vil blive anvendt i læringsfora på definerede tidspunkter i løbet af året, således at læring
bliver sammenkædet med vores strategiske og operationelle planlægning. Overordnede refleksioner baseret
på indsamlede Monitorering og Evaluerings data ved henholdsvis forårs- og efterårssemesterstart udgør
læringsmæssigt to hjørnesten suppleret med løbende inddragelse af læring beskrevet i PALME årshjulet.

4 CISUs indsats- og udviklingsområder
4.1 Intro til CISUs hovedindsatsområder - med folkeligt engagement og resultater i
fokus
CISU vil i 2019 have fokus på operationalisering af den i april 2018 vedtagne CISU strategi 2018-21. Dette
betyder, at vi ud fra vores værdier vil arbejde med 4 hovedindsatsområder beskrevet i afsnit 4.2-4.5 samt
afsøgning af en række årligt fastlagte temaer beskrevet i afsnit 4.6. Hovedindsatsområderne og de årligt
udvalgte temaer reflekterer målene i CISU strategi 2018-21; nemlig at vi arbejder for opnåelse af
overordnede mål i Verden 2030 strategien om at understøtte folkeligt engagement og opnå meningsfulde
udviklingsresultater. Dette sker indenfor alle 17 verdensmål, hvor civilsamfundsperspektivet reflekteres ved,
at vi med udgangspunkt i verdensmål 16 og 17 gennem fortalervirksomhed og partnerskaber arbejder med
indsatser, der udfolder sig i forhold til de 15 andre verdensmål. For at understrege, at dette sker i en hastigt
forandret kontekst, har vi lagt vægt på, at der er tale om partnerskaber i udvikling. Nedenstående grafik
viser, hvordan vi vil arbejde med udviklingen af partnerskaber: Gennem kapacitetsudvikling og puljestøtte vil
vi understøtte vores medlemmers evner. Gennem oplysning og formidling vil vi skabe bedre muligheder for
civilsamfundets virke. Gennem fokus på udviklingssamarbejde vil vi understøtte resultatorienterede
civilsamfundsindsatser.
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4.2 Udviklingssamarbejde - formidling af global viden og samarbejde med udvalgte
partnere
I CISUs 2018-21 strategi står der om udviklingssamarbejde:
CISU er en medlemsbaseret platform. Gennem samarbejde med danske og internationale aktører formidler
CISU nytænkende tilgange og metoder til udvikling af samarbejde i og mellem de aktive civilsamfund. CISU vil
fremme sammenhænge – kaldet neksus – imellem humanitære- og udviklingsindsatser på alle niveauer. CISU
understøtter primært civilsamfundsindsatser i udviklingslande, men relevant udviklingssamarbejde finder
sted overalt. CISU understøtter derfor medlemsorganisationers og bevillingshaveres samarbejde med
relevante danske og internationale aktører.
4.2.1

Nye globale brændpunkter - nye aktører

Verden 2030 strategien identificerer en række nye globale brændpunkter og udvider det hidtidige fokus på
udviklingslande i det globale Syd til også at omfatte andre regioner og andre udviklingsaktører. Endvidere er
BNI-loftet hævet af Udenrigsministeriet, således at ansøgere siden januar 2018 har kunnet søge om
indsatser i alle udviklingslande på OECD/DACs liste. Alle disse ændringer giver vores medlemmer nye
muligheder, men også nye udfordringer.
CISU vil derfor som en medlemsbaseret platform samarbejde med danske og internationale aktører for i en
omskiftelig kontekst at formidle nytænkende tilgange og metoder til udvikling af samarbejde i og mellem de
aktive civilsamfund. CISU vil dermed understøtte medlemsorganisationers og bevillingshaveres samarbejde
med relevante danske og internationale aktører. CISU vil i 2019 undersøge mulighederne for at bringe vores
viden i spil ved på strategisk niveau at indgå i prioriterede samarbejder om udvikling af globale fonde og netværk, så de kan bidrage til at opfylde både de danske udviklingspolitiske målsætninger, den
rettighedsbaserede tilgang og Civilsamfundspolitikkens kriterier for god Syd-funding. CISU vil søge
samarbejde med andre aktører for at få inspiration til, hvordan vi kan indsamle og formidle dokumentation
af medlemmernes og deres partneres indsatser og resultater i Syd.
CISU vil derfor i 2019 have særlig opmærksomhed på sammen med vores medlemmer at:








På baggrund af en opdatering af vores database videreudvikle og kommunikere CISUs verdenskort,
så vores medlemmer får øget adgang til informationer om netværk og -fonde, som de kan bruge i
deres partnerskaber i de lande, de arbejder i. CISU vil, i forbindelse med ændringen i BNI-loftet,
indsamle oplysninger vedrørende naboskabslande og mellemindkomstlande og stille disse
oplysninger til rådighed gennem verdenskortet.
Etablere flere kontakter til relevante globale netværk og -fonde for at kunne vurdere deres kapacitet
til at levere ydelser til gavn for vores medlemmers partnere, samt for at CISU kan udvikle aktuelle og
relevante tilgange til funding og kapacitetsudvikling og gerne udveksle egne erfaringer.
Planlægge og gennemføre kapacitetsydelser i Danmark for vores medlemmer, som direkte
inkluderer globale inputs, perspektiver og erfaringer
Videreudvikle formidling af konkrete resultater fra partnerskaber og program- og projektarbejde.
CISU vil undersøge muligheder for at fremme sammenhænge – nexus – imellem humanitære- og
udviklingsindsatser på alle niveauer.
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4.2.2

Samarbejdsrelationer, med udvalgte partnere og kontaktflader til understøttelse af
globalt engagement

Internationalt vil CISU fortsætte det mangeårige samarbejde med CIVICUS og fx deltage i ICSW til april 2019 i
Beograd. Endvidere vil vi fortsætte det samarbejde med Innovation4change netværket under CIVICUS, som
blev indledt i 2018.
Med hensyn til samarbejde med aktører i det globale Syd vil vi på baggrund af erfaringer fra samarbejdet
med fonde fra fx Tanzania, Ghana, Bangladesh i 2014 og med URAIA fra Kenya og FECONORI fra Nicaragua i
2016, fortsætte samarbejdet med udvalgte globale netværk. Efter en række besøg indledte vi i 2018 et
samarbejde med WACSI, som arbejder regionalt i hele Vestafrika - og dette samarbejde vil blive udbygget i
2019. Udover deling af informationer om kurser og CSO directories i Vestafrika forventes dette samarbejde
at indeholde deling og udvikling af fælles metoder/tilgange og eventuelt deltagelse i afvikling af hinandens
kurser på samme områder. I vores samarbejde med aktører globalt planlægger vi et særligt fokus på
ressourcemobilisering omkring fx Change the Game Academy initiativet. Vi vil i den forbindelse formidle
erfaringer til vore medlemmer ved at have samarbejde med Wilde Ganzen, som er involveret i Change the
Game Academy. Endvidere planlægger vi at foretage en tematisk rejse til Kenya og Ghana for at undersøge
resultater og erfaringer samt afsøge muligheder for samarbejde. Endvidere vil vi sammen med aktører i
udviklingslande og globalt indsamle erfaringer fra og perspektiver på, hvordan man kan arbejde med nexus
mellem humanitært og udviklingsorienterede indsatser.
Samtidig kan vi se et stigende fokus på nye regioner i forhold til det klassiske globale Syd, for eksempel i
naboskabslandene og mellemindkomstlande. CISU vil derfor have øget fokus på at identificere
civilsamfundsaktører i disse lande med henblik på senere at kunne afklare mulige samarbejdsflader.
Med hensyn til samarbejde med andre aktører fra det globale nord vil vi fortsætte samarbejdet med 5 andre
paraplyorganisationer vedrørende globale trends samt fortsætte samarbejdet med ICSC, der blev påbegyndt
i 2015 i forbindelse med Scanning the Horizon initiativet. Endvidere vil vi fastholde vores (mindre
omfattende) samarbejde med nordiske samarbejdspartnere om relevante temaer.
CISU vil endvidere intensivere kommunikation med danske ambassader. Dette ved at sende oplysninger om
godkendte og eksisterende projekter og programmer efter hver ansøgningsrunde i puljerne til
ambassaderne, samt ved at kommunikere deres adgang til CISUs kortlægning over aktive Syd-fonde og
kapacitetsnetværk i deres lande og gerne opnå en dialog herom. Vi vil fremover, i alle tilfælde hvor det er
muligt, søge dialog med ambassaderne i forbindelse med CISUs rejser inden for deres ansvarsområder.
Vi vil, hvor det er muligt, inddrage medlemmerne og deres partnere i de skitserede tematiske samarbejder.

4.3 Kapacitetsopbygning– med fokus på at vore medlemmer kan agere i en foranderlig
kontekst
I CISUs 2018-21 strategi står der om kapacitetsopbygning:
CISU udvikler og tilbyder kapacitetsydelser, der reflekterer medlemsorganisationers erfaringer og behov.
CISU understøtter arbejdet med nye tendenser indenfor udviklingssamarbejde. CISU samarbejder med
danske og internationale aktører om at identificere tendenser for at nytænke og videreudvikle ydelserne.
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4.3.1

Fortsat udvikling af nye temaer og nye former i vores kapacitetsydelser

Konteksten for danske civilsamfundsorganisationer er i hastig bevægelse. Det betyder stigende fokus på nye
temaer for kapacitetsudvikling samtidig med, at der er stort behov for grundlæggende ydelser.
CISUs kapacitetsydelser dækker erfaringsudvekslingsworkshops, kurser, rådgivning, faglig formidling og
understøttelse af samarbejde, netværksopbygning og vidensudveksling medlemsorganisationerne imellem
og til andre netværk. CISUs tilgang og metode til gennemførelsen af Tracer studies og Tematiske
læringsrejser indeholder ligeledes elementer af fælles læring mellem CISU, danske
civilsamfundsorganisationer og internationale partnere.
Vores kursusydelser omfatter:
 Introducerende kapacitetsudvikling
 Projekt- og programrelaterede ydelser
 Strategisk organisatorisk udvikling
 Læring på tværs gennem netværk og erfaringsudveksling, herunder temaer som
civilsamfundspolitikken, partnerskaber, samarbejde med andre aktører, PANT2, og oplysnings- og
kommunikationsarbejde.
 Aktuelle temaer, fx ændringer i dansk udviklings- og civilsamfundspolitik og internationale
tendenser.
Vore rådgivningsydelser omfatter introduktion til nye medlemmer for at understøtte folkeligt engagement,
samt temaer som organisationsudvikling, oplysningsarbejde, samfinansiering samt rådgivning i forbindelse
med konkrete ansøgninger til program-, udviklings- og medborgerindsatser under civilsamfundspuljen.
I løbet af 2018 har vi videreudviklet tilgange til og indhold i vore kurser og rådgivning samt opdateret vores
hjemmeside for at gøre den mere brugervenlig. I lyset af ændringer, der allerede er sket i vores kontekst, og
som, vi forventer, vil accelerere fremover, har vi i 2018 iværksat en proces kaldet Kapacitetsydelser 2.0, som
indebærer en grundlæggende udvikling af vore ydelser, herunder videreudvikling af, hvad der hidtil er blevet
kaldt, faglige positionspapirer. Dette arbejde vil blive færdiggjort i 2019.
Denne proces vil blive understøttet af viden indsamlet via arbejde med årligt fastlagte temaer beskrevet i
afsnit 4.6. Dette indebærer, at vi i 2019 vil arbejde yderligere med fx følgende nye faglige temaer:






2

Verdensmål - med fokus på kapacitetsopbygning af medlemmers engagement ude og hjemme med
deres partnere
Samarbejde med den private sektor ved at afsøge muligheder og udfordringer ved samarbejdet,
heriblandt at afprøve nye tilgange og tilbyde kapacitetsydelser relateret til partnerskabsdannelse.
Programfokus – for eksempel relevans af Theory of Change i vores kapacitetsopbygning og
støttemodaliteter, Monitorering og Evaluering, rapportering samt egenfinansiering
Nexus - på baggrund af erfaringer fra DERF og skrøbelighedsvinduet under civilsamfundspuljen at
understøtte medlemmers kapacitet til at kunne arbejde i humanitære og skrøbelige kontekster.
International Aid Transparency (IATI) rapportering; om mulig relevans for CISUs medlemmer - og
kapacitetsopbygning på området.

Participation, Accountability, Non-discrimination and Transparency (PANT)
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Frivillighed og netværksdannelse - med fokus på at understøtte tematiske eller geografiske netværk
Digitalisering – med fokus på deling af nyttige digitale redskaber til projektstyring og kommunikation
samt i udviklingssamarbejdet.

Samtidig med at sikre udbud af grundlæggende ydelser vil vi fortsat have fokus på dels at differentiere vores
ydelser, så de matcher forskellige behov hos medlemmerne, og dels at øge organisatorisk frem for individuel
læring hos vores medlemmer. Som følge heraf vil vi også i 2019 anvende tilgange og redskaber til læring –
både i forbindelse med kurser, rådgivning og formidling – med fokus på organisatorisk læring.
Vi vil desuden holde antallet af faste kurser udbudt i kursuskalenderen på et niveau, så vi i en tid med
markante ændringer i medlemmernes kontekst vil have ressourcer til at kunne tilbyde mere ad-hoc
arrangementer om relevante aktuelle temaer, på initiativ fra både CISU og medlemmer.
Konteksten for CISUs ydelser udvikler sig hastigt, og vi vil derfor baseret på samarbejde beskrevet i 4.2.2. i
2019 fortsat søge at sikre globale inputs, hvor det er relevant og muligt.
I forhold til vores medlemmer og baseret på en tæt dialog med dem, vil vi løbende revurdere dels deres
behov på kort og lang sigt, dels udforske muligheder for at ændre relationen fra, at de primært ser CISU som
en service provider til, at de ser CISU som en partner. Dette inkluderer en ændring af kapacitetsydelsers form
til i videre udstrækning at indeholde indlæg fra medlemmer og erfaringsdeling samt stærkere fokus på at
understøtte netværk blandt medlemmer. Vi vil desuden arbejde videre med e-learning som et muligt
værdifuldt supplement til eksisterende kapacitetsydelser blandt andet knyttet til de øvrige kurser og møder
(blended learning).
4.3.2

Samarbejdsrelationer, partnere og kontaktflader

CISU vil fortsat koordinere udbuddet af kapacitetsydelser med andre aktører på området, herunder Globalt
Fokus, DH, DMRU og DUF. Vi har ultimo 2018 taget initiativ til en tættere dialog med de andre
puljeordninger og vil fortsætte dette i 2019. I Danmark er CISU en central aktør i kapacitetsudvikling, og vi
leverer (i mindre omfang) indtægtsdækkede kapacitetsydelser i form af kurser for Diakonhøjskolen samt for
eksempel til Global Health på Aarhus Universitet og DFC's kurser. Endvidere understøtter vi bevillingsarbejde
hos andre civilsamfundsaktører, og CISU vil fx fortsætte sit samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om
Puljen til Diasporaorganisationer og være repræsenteret i DH's og DMRU's bevillingsudvalg.
I Norden har vi et samarbejde med KEPA i Finland og Forum Syd i Sverige om erfaringsudveksling og udvikling
af kapacitetsydelser. På europæisk plan samarbejder vi med organisationer i fem andre europæiske lande
om udvikling af ydelser rettet mod oplysningsarbejde relateret til verdensmålene. Internationalt har CISU i
stigende grad arbejdet med verdensmålene som fremtidig ramme og derfor kontakt til TAP-netværket.3 CISU
har endvidere - som beskrevet i 4.2.2 - samarbejde med CIVICUS, ICSC i Berlin og fonde og netværk i Afrika
og Mellemamerika, såsom WACSI i Vestafrika, URAIA i Kenya og FECONORI i Nicaragua.

3

The Transparency, Accountability and Participation Network arbejder specifikt med verdensmål nummer 16 og
reflekterer derfor i vid udstrækning CISUs tilgang til verdensmålene.
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4.4 CISUs puljeforvaltning - med fokus på en opdatering af vores puljereform med
adskilte vinduer, forenkling og strategisk fokusering
I CISUs strategi står der om puljeforvaltning:
CISU forvalter puljer, som yder økonomisk støtte til civilsamfundsindsatser, der både understøtter folkeligt
engagement og meningsfulde udviklingsresultater. CISU udvikler og forvalter puljer i dialog med brugere og
donorer, med ordentlighed og fuld gennemsigtighed. Krav og procedurer til CISUs puljer skal være så enkle,
som det er muligt, og reflektere indsatsernes karakter og størrelse såvel som kapaciteten hos de ansøgende
organisationer og deres partnere.
4.4.1

CISUs puljer

CISU opererer fremadrettet med fire puljer, (der alle bygger på samme grundlæggende forvaltningsmodel):
 Civilsamfundspuljen (CSP) med to vinduer og en række indsatsområder
 CISUs oplysningspulje (OPL) - særskilt men finansieret under CSP (ubrugte PRO-midler)
 Danish Emergency Relief fund (DERF / 2017-20)
 Frame, Voice, Report! (FVR / 2017-20)
Det betyder, at CISUs puljer samlet og i flere år fremover kan giver danske organisationer stabil adgang til et
vidtfavnende spektrum af støttemuligheder og indsatser inden for udviklingssamarbejdet. Det gælder i:
 størrelse (25.000 kr. - 15 mio. kr.)
 type (udvikling, nødhjælp, oplysning)
 karakter (fra små kortvarige lokale indsatser til flerårige programmer)
 tematik (indenfor alle verdensmål - for FVR dog med visse prioriteter)
 geografi (med hele OECD/DAC-listen ude og for FVR i Danmark)
 adgang for alle danske civilsamfundsorganisationer - med minimumskrav afstemt til indsatsers karakter
og størrelse
Der er adgang til oplysningspuljen uden at have andre aktiviteter i CSP og uden samme krav som til CSP, og
denne anvendes typisk af mindre organisationer. Strategiske partnere uden en humanitær aftale med
Udenrigsministeriet har adgang til DERF og strategiske partnere også til FVR, hvis de ikke har en omsætning
over 74 mio. kr. Der er retningslinjer for samspillet med de øvrige puljeordninger (DMR-U, DUF og DH), om
hvornår der søges hos dem og hos CISU.
Der er dertil to CISU puljer, der ikke længere kan ansøges: Puljen til civilsamfundsindsatser i EU's nabolande
(PNB) og Puljen til civilsamfundsindsatser indenfor Klima- og Miljø (PKM). De er under udfasning og vil derfor
spille en begrænset rolle i nærværende rulleplan.
4.4.2

Civilsamfundspuljen

4.4.2.1 Rammerne
CISU har forvaltet og udbygget den nuværende Civilsamfundspulje siden 2002. Puljen udgør med dens
tilknyttede gennemarbejdede systemer, rammer, retningslinjer, procedurer mv. et solidt fundament for
CISUs puljeforvaltning.
CISU arbejder fortsat med en række overordnede principper, som har dannet grundlag for den succesfulde
implementering af CISUs puljer over tid. Det drejer sig om:
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En (mangfoldig) partnerskabstilgang, der bygger på ideen om gensidige bidrag mellem partnere
Den rettighedsbaserede tilgang og de grundlæggende LTA/PANT principper
Udviklingstrekanten som fælles forståelsesramme - anvendt med forskellig vægt efter formålet
Transparens og åbenhed i forvaltningen (åbne vurderingskriterier, åbenhed om processer, afgørelser og
begrundelser herfor, adgang til godkendte ansøgninger mv.)
At bevillingssystemet først og fremmest udøver et helhedsorienteret skøn på baggrund af formål og
vurderingskriterier og ikke sætter skøn under regel
Adskillelse af rådgivningsfunktioner og bevillingskompetence
Læring, kapacitetsopbygning, netværkssamarbejde og erfaringsudveksling tænkes altid sammen med
puljeforvaltning, så der bidrages gensidigt til praksis
Medlemsinddragelse i forhold til ændring eller etablering af puljer og retningslinjer
Ordentlighed i forvaltningen med anvendelse af de højeste standarder inden for god forvaltningsskik

4.4.2.2 Puljereformen 2017
CISU udviklede med effekt 1. januar 2017 en stor reform af Civilsamfundspuljen. Det betyder, at der i dag under en fælles overligger - er etableret række tydeligt adskilte indsatsområder i puljen
(medborgerindsatser, udviklingsindsatser, samfinansieringsstøtte og støtte til opnåelse af samfinansiering
samt programstøtte).
De endelige retningslinjer for de større partnerskabsprogrammer var færdige den 1. november 2017.
Processen fandt sted så retningslinjerne blev samstemt med Udenrigsministeriets generelle omlægning af
civilsamfundsstøtten.
Med reformen er CISU godt på vej mod:
 Forenklede ansøgnings- og rapporteringsprocesser, ikke mindst for de mindre ansøgninger og herunder
øget kravsafstemthed i forhold til ansøgningers størrelse, organisationers erfaring, formål etc.
 Styrkede muligheder for et bredt folkeligt engagement
 Mere fokus på bæredygtighed for civilsamfundet og dets indsatser herunder på katalysatorrollen for
partnerorganisationer i samfundsopbygning - og mindre fokus på større projektudrulning og replikation
 Flere incitamenter til samarbejde med andre aktører, herunder det private erhvervsliv
 Udviklingen af mulighederne for støtte til de langsigtede strategiske programtilgange
 Større fokus på samfinansiering, supplerende funding og ressourcemobilisering,
 Styrket fokus på indsatser i skrøbelige lande/regioner, herunder i nærområder - og på nexus
Samtidig er der med succes omlagt til elektroniske ansøgningsprocesser og generelt mere anvendelse af
online-IT i forvaltningen.
4.4.2.3 Erfaringsopsamling og afklaringer efter reformen
I løbet af 2018 er der foretaget en systematisk opsamling af erfaringer fra anvendelsen af de nye
retningslinjer. Det gælder både i bevillingsfasen (statistik, afslagsgrund, begrebsafklaringer etc.) samt i
forvaltningen (vejledninger og formater). Det har blandt andet ført til en række administrative og sproglig
justeringer i august 2018 (version 1.3.) samt en række justeringer i formater og procedurer.
Der er løbende justeret i praksis for den nyetablerede programansøgningsproces, og der er gennemført en
første større opsamling af første del (brug af eksterne konsulenter, konceptnote proces mv.) for den
igangværende ansøgningsproces. Desuden er der, i samarbejde med HMC og KFU kontorerne i
20

CISUs Rulleplan 2019-22
Udenrigsministeriet, etableret en fælles forståelse af - og formater for - godkendelsesprocessen for
programmerne i ministeriet.
Det danner, sammen med den generelle feed-back fra ansøgere og bevillingshavere samt medlemsdialogen,
et stærkt grundlag for det videre arbejde med at udvikle puljen.
4.4.2.4 Fortsat udvikling af CSP og revision af retningslinjer
Med ovenstående erfaringer og med CISUs nye strategi som ramme er der i 2018-2019 fokus på at udvikle og
implementere en revision af Civilsamfundspulje retningslinjerne med virkning fra den 7. januar 2019.
Revisionen vil blandt andet kunne omfatte:











Den store vifte af muligheder for indsatser under Medborgerskabsvinduet skal tydeliggøres i
retningslinjerne, og der skal arbejdes med den pædagogiske opsætning i både retningslinjer og formater.
Der etableres en yderligere forenkling for indsatser på under hhv. 200.000 kr. og 50.000 kr. under
Medborgerskabsvinduet, med mere begrænsede ansøgnings- og rapporterings formater, eventuelt med
mulighed for at anvende andre medier hertil.
Bedre mulighed for at påbegynde arbejdet med en nyetableret, uerfaren eller anderledes organiseret
mindre lokal partner og vurdering af betydningen af strategiske ydelser i en etableringsfase.
Styrket placering af verdensmålene (primært i vejledninger og formater).
Begrebsafklaring omkring innovation, entrepreneurskab mv.
Begrebsafklaring af bæredygtighed generelt samt betoning af bæredygtighed i indsatsen egen
opsætning/gennemførsel (fx klimapåvirkninger).
Genvurdering af kravene i skrøbelige kontekster blandt andet med henblik på afsøgning af mulighed for
tilnærmelse til nexus
Forbedret grafisk opstilling samt pædagogisk formidling af målgrupper og formål med de forskellige
indsatsområder
Kapacitetsanalyser af en organisation skal igangsættes, hvis der opnås en objektivt bestemt størrelse
CISU portefølje

Retningslinjerne vil som vanligt tilgå HMC for kommentering og godkendelse.
Desuden vil vi lægge op til en drøftelse med HMC/UM om muligheden for i højere grad at støtte fagligt
begrundede udvekslingsaktiviteter i forbindelse indsatserne og for at kunne give tilskud til danske volontører
med det formål fx at styrke arbejdet med oplysning og verdensmålene i Danmark.
CISU opfatter det som en forudsætning for den gennemførte forenkling i ansøgnings-, bevillings- og
rapporteringsforløb samt lettere adgang til (mindre) bevillinger, der fremmer det danske folkelige
engagement, at Udenrigsministeriet og andre relevante myndigheder anerkender, at der ikke altid vil kunne
opnås samme grad af information, verifikation og dokumentation af resultater som hidtil. En anden
forudsætning er, at Udenrigsministeriet forenkler sine rapporteringskrav til CISU og blandt andet ikke
forventer, at alle organisationer og deres partner skal være registreret i IATI.
4.4.2.5 Programbevillinger
For programbevillingernes vedkommende er der etableret nye retningslinjer og processer godkendt i UM.
Den aktuelle ansøgnings- og bevillingsproces for (syv 3-årige - heraf tre nye) programbevillinger for 20192021 er i skrivende stund i fuld gang. Der er stadig tale om en overgangsfase frem mod fire-årige bevillinger.
21

CISUs Rulleplan 2019-22
Der vil således være en tilsvarende proces i 2019 frem med forventet otte ansøgninger om fire-årige
bevillinger, hvoraf to er nye programansøgere. Denne proces vil bygge videre på de indhøstede erfaringer fra
den igangværende proces, hvor der allerede er foretaget en grundig erfaringsopsamling fra
konceptnotefasen.
Som bekendt er der tale om flerårige bevillinger, hvor den endelige bevilling for det kommende år først kan
garanteres, når Finansloven og CISUs puljemidler/tilsagnshåndtering kendes sidst i det foregående år.
Der er også gennemført en runde med mulighed for en tillægsbevilling til eksisterende programmer, jævnfør
de godkendte retningslinjer herfor. Tillægsbevillinger udbydes i finansår, hvor der er additionelle midler i
den samlede pulje, og der er typisk fokus på innovation og katalysatoreffekt i vurderingen. I 2018 var der 3,5
mio. kr. til uddeling. 8 ansøgte og 7 programmer fik tillægsbevilling på mellem 0,3 - 0,5 mio. Det vides ikke
skrivende stund, om der kan gennemføres en tillægsbevillingsproces i 2019.
CISU er i forhold til programbevillingerne i færd med at implementere den nye tilknyttede
monitoreringsstruktur med blandt andet årlige konsultationer med programorganisationerne.
4.4.3

Tilsagnsstyring og -fordeling i CSP

CISU skal til enhver tid kunne håndtere forholdet mellem de midler, der er til rådighed, i civilsamfundspuljen
og den foreliggende efterspørgsel i en situation med (et typisk) stigende antal (voksende) organisationer og
ansøgninger.
En håndtering, der generelt udfordres af at sikre balance mellem understøttelse af mål for de forskellige
vinduer under civilsamfundspuljen samtidig med, at der gives adgang til at ansøge til flere lande, samt nye
maksimumsgrænser og konkurrenceudsættelse for partnerskabsprogrammerne.
Med systemet for tilsagnshåndtering i civilsamfundspuljen er der etableret et system, der løbende kan sikre,
at midlerne anvendes med skyldig hensyntagen til analyse af kontekstuelle forhold, erfaringer og opgørelser
osv.
CISUs bestyrelse vil hvert år i november - når den endelige budgetramme fra finansloven kendes tilrettelægge tilsagnshåndteringen for det kommende år og forelægge den for Udenrigsministeriet til
orientering for eksempel i forbindelse med årets dialogmøde om rulleplanen.
Der er samtidig etableret en systematisk løbende monitorering, således at bestyrelsen orienteres om
tilsagnsstatus og eventuelle behov for justeringer for alle indsatsområder efter afgørelsen i den første
ansøgningsrunde inden for Udviklingsindsatser (juni) - og inden afgørelse af den anden ansøgningsrunde
inden for Udviklingsindsatser (oktober) - samt i tilfælde, hvor der ses at være særlige uforudsete
forskydninger i antal ansøgninger og bevillinger.
Fordeling af puljemidlerne sker på baggrund af en grundig analyse baseret på konkrete opgørelser samt både
bagud- og fremadrettede estimater. Fordelingen estimeres altid ved gennemsnitsberegninger fire år frem
ved budgetlægningen. Bevilgede midler, der - ikke forventet - tilbagebetales i løbet af året, kan, hvis det er
muligt og hensigtsmæssigt, indgå i fordelingen i det indeværende år, hvis der er behov herfor.
CISU opererer inden for retningslinjerne for CSP primært med tre redskaber til tilsagnshåndtering, nemlig
scoring og ranking af ansøgninger, finansielle maksimumsgrænser for de enkelte ansøgninger (eventuelt i
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forhold til varighed af indsatsen) samt maksimumsgrænser for den enkelte organisation og i
partnerskabsprogrammerne.
For at fremme bredden i anvendelse af civilsamfundspuljen er det fortsat en målsætning, at
Medborgerindsatser, der vurderes til at være støtteberettigede, modtager en bevilling.
4.4.3.1 CISUs Oplysningspulje (PRO-restmidler fra CSP)
Oplysningspuljens retningslinjer er blevet justeret i 2018 som beskrevet i afsnit 4.5.2. CISU vil således fortsat
formidle de ikke anvendte PRO-midler (op til 2 %) fra civilsamfundspuljens bevillinger til andre
oplysningsindsatser via den åbne pulje.
4.4.4

Øvrige puljer

CISU forvalter flere andre puljer. Alle baserer sig med variationer på CISUs grundlæggende bevillings- og
forvaltningsprincipper, hvilket giver en betydelig samspilsgevinst både forvaltningsmæssigt og som videns-,
erfarings- og læringsgrundlag, der understøtter strategisk og indholdsmæssig sammenhæng.
4.4.4.1 Puljen for Klima- og Miljø (PKM) og klimamidler til CSP
PKM havde i september 2016 sidste ansøgnings- og bevillingsrunde. Bevilligede indsatser kan dog løbe frem
til 2018, således at puljen fortsat monitoreres i 2018 og afsluttes endeligt ultimo 2019. Der er i budgettet for
PKM afsat (begrænsede) midler i 2018 og 2019 til, at CISU kan afslutte det samlede puljeregnskab og
monitoreringen af puljen ved udgangen af 2019.
Der er i 2017 gennemført et eksternt review af PKM. Baseret på analyse af opnåede resultater konkluderer
review rapporten, at PKM har en høj brugerrelevans såvel som policy relevans i forhold til Verden 2030
strategien, Civilsamfundspolitikken og specifikt i forhold til The Climate Envelope. Desuden indeholder
rapporten en række læringspunkter og anbefalinger. Sidstnævnte inkluderede anbefalinger om fortsat at
finansiere midler til understøttelse af civilsamfundsindsatser inden for klimaområdet.
Her i oktober 2018 er en sådan bevilling under godkendelse i Finansudvalget således at Civilsamfundspuljen
forventes tilført 40 mio. kr. over fire år til at sikre yderligere støtte til civilsamfundsindsatser på
klimaområdet. Dette er ikke medtaget i denne rulleplan, da vi endnu ikke har modtaget bevillingsbrev.
Når dette er sket, vil CISU udforme et addendum til nærværende Rulleplan, inklusive et budget jævnfør de
beskrevne vilkår i bevillingen til godkendelse i UM (HMC og MKL).
Der forventes ved afslutningen (ultimo 2019) at være et en balance på ca. 700.000 kr. fra uallokerede midler
mv. CISU har tidligere foreslået, at disse midler overføres til civilsamfundspuljen og anvendes dels som
yderligere tilskud til ny finansiering af klimaindsatser jævnfør ovenstående samt til erfaringsopsamling og –
deling, herunder afholdelse af større seminar og kommunikation med henblik på udbredelse af temaer
dækket af PKM bevillinger.
4.4.4.2 Puljen til civilsamfundsindsatser i EU’s nabolande (PNB)
PNB har i foråret 2017 haft sidste ansøgnings- og bevillingsrunde, dog således at puljen fortsat monitoreres i
2018 og 2019 samt afsluttes endeligt med udgangen af 2020. Det er således i budgettet for PNB afsat
(begrænsede) midler i 2018-20 til, at CISU kan afslutte det samlede puljeregnskab og monitorering af puljen
ved udgangen af 2020.
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Puljen har generelt opfyldt sin målsætning om at støtte af civilsamfundsindsatser i EU's nabolande mod øst,
hvor danske folkelige organisationer samarbejder med partnerorganisationer, netværk og alliancer i disse
lande med det sigte at fremme civilsamfundets kapacitet til bekæmpelse af fattigdom og ulighed samt at
fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde.
Generelt kan der fra 2018 ansøges om indsatser via Civilsamfundspuljen i de samme lande, som
Naboskabspuljen dækkede, uden at der nu er afsat særlige midler hertil.
4.4.4.3 DERF - Den danske nødhjælpspulje
CISU har som ledende organisation i samarbejde med Red Barnet Danmark og med deltagelse af det
engelske humanitære netværk START Network fra 2017 og fire år frem fået ansvaret for at forvalte Danish
Emergency Relief Fund (DERF). Det var baseret på en udbuds-/tilbudsrunde og er derfor omfattet af en
særskilt aftale med Udenrigsministeriet, hvorfor den kun kort behandles i denne rulleplan.
Puljen skal i forhold til denne rulleplan ses i relation til, at CISUs medlemmer og brugere har partnerskaber
med lokalt baserede organisationer i udviklingslande verden over. De og deres partnere arbejder i stigende
grad i skrøbelige kontekster, hvor risikoen for udviklingen af humanitære kriser er til stede med et øget pres
på fattige befolkningsgruppers rettigheder. Puljen har allerede her efter 1½ års virke demonstreret, at den er
i stand til at reagere med succes på en lang række humanitære behov og kriser igennem en mangfoldighed
af organisationer og deres partnere. Herunder med en række organisationer, der netop har indsatser
bevilget i Civilsamfundspuljen.
Puljen bidrager til - og skal i fremtiden styrke - at CISU kan understøtte civilsamfundsindsatser igennem
partnerskaber ved hjælp af en mangfoldighed af redskaber inden for en samlet strategisk og
sammenspillende ramme.
Udenrigsministeriet gennemfører i skrivende stund et review af DERF. Et af de forhold der drøftes her er
nexus. Det er CISUs vurdering, at nexus bør styrkes, men at det ikke umiddelbart er muligt indenfor de
eksisterende rammer. Det er derfor ønskeligt, at det forhold drøftes i de strategiske drøftelser imellem CISU
og HMC/UM.
4.4.4.4 EU-pulje til oplysningsaktiviteter om verdensmål (Frame, Voice, Report!)
Som beskrevet nedenfor i afsnit 4.5.6. forvalter CISU en pulje på omkring 5,5 mio. kr. i Danmark under en
samlet bevilling på ca. 50 mio. kr. i 6 lande i Europa til oplysningsaktiviteter i 2018-2020. Puljen er med CISU
som lead-partner en del af en europæisk pulje, der i 6 lande forvaltes på grundlag af CISUs bevillings- og
forvaltningsprincipper.
4.4.5

Samarbejdsrelationer, partnere og kontaktflader (puljer)

I puljesammenhæng er de primære samarbejdspartnere de øvrige puljeordninger DMRU, DH, Globalt Fokus
og DUF, som vi løbende koordinerer og udveksler viden og erfaringer med. CISUs medarbejdere er
repræsenteret i bevillingssystemet i tre af de fire puljer. CISU opsøges desuden ind imellem af organisationer
og myndigheder fra ind- og udland, der ønsker at blive informeret om vores puljeforvaltning. For at
understøtte vores medlemmers mulighed for at differentiere deres finansieringsgrundlag, videreformidler vi
informationer om andre støttemuligheder i det globale Syd såvel som i Danmark.
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4.5 Kommunikationssamarbejde - til understøttelse af dansk engagement
I CISUs strategi 2018-21 står der om kommunikationssamarbejde:
CISU fremmer nuanceret og engagerende oplysning om global bæredygtig udvikling. CISU understøtter
konstruktiv dialog med beslutningstagere, der har indflydelse på vilkårene for folkelig deltagelse og
internationalt udviklingssamarbejde. Det gør CISU ved at formidle information mellem medlemmerne og
med andre aktører. Desuden kommunikerer CISU sammen med medlemsorganisationerne resultater af
civilsamfundets udviklingssamarbejde
4.5.1

CISUs kommunikation

CISUs kommunikation består af en lang række meget forskellige indsatser. En helt central opgave er at
kommunikere om CISUs puljer og kapacitetsopbygning, om CISU, samt om CISUs, medlemsorganisationers
og bevillingshaveres kontekst, samt at give rum for medlemmers kommunikation med hinanden.
Muligheder, redskaber og etik i kommunikation indgår som integreret led i CISUs generelle
kapacitetsopbygning, som et element i at dække organisationernes kommunikationsbehov indenfor
udviklingssamarbejdet. Her handler det også om formidling af indsatsernes vilkår og resultater, om generelt
oplysningsarbejde og om deltagelse i samfundsdebatten. CISUs oplysningspulje (og den nye EU finansierede
FVR oplysningspulje) indgår desuden som integrerede dele af CISUs kommunikation
Derudover har CISU som forening sin egen selvstændige kommunikation, som gennemføres for CISUs egne
midler.
4.5.2

CISUs rammer for kommunikation

Verdensmålene er centrale i al kommunikationsarbejdet. Det er et selvstændigt mål for CISU at udbrede
kendskabet til - og ikke mindst engagere danskerne i - opfyldelsen af de globale mål.
I CISUs eksterne kommunikation lægges der vægt på:
 Mangfoldigheden i indsatser, resultater, medlemsorganisationer og partnerskaber
 Den dybe forankring og det store engagement i medlemsorganisationerne
 Medlemsorganisationernes brede vifte af resultater ude i verden
 Understøttelse af medlemsorganisationers og ansøgeres fortsatte anvendelse af "reframing" og
nuancerede tilgang i deres oplysningsindsatser
 At der er platforme til rådighed for formidling af resultater, herunder anvendelse af CISUs Verdenskort
og sociale medier (bl.a. CISUs Facebook og CISUs Instagram)
 At yde et stærkt fagligt og strategisk bidrag i vores rolle som medlem af bestyrelsen for Verdens Bedste
Nyheder
CISU har en række vedtagne principper, værdier og politikker for CISUs eksterne kommunikation, og CISUs
generelle værdisæt udgør samtidig en væsentlig ramme for vores kommunikation.
De senere år har CISUs valgt at sætte fokus på nuanceret, engagerende og konstruktiv kommunikation samt
på resultatformidling og herunder samspillet imellem dokumentation og kommunikation. Det er blandt
andet kulmineret i efteråret 2018 med et samspil imellem Frame, Voice, Report-projektet og CISUs
kommunikationskurser, hvor der udbydes en samlet kursusrække med den fælles overskrift "Gør viden til
engagement".
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4.5.3

Udvikling af nye former for kommunikation og formidling af resultater

Udover ovenstående indsatser vil der i 2019 blive bygget videre på de allerede indhøstede erfaringer med
cases formidlet på baggrund af de to tematiske reviews (Uganda og Sierra Leone) og de to tracer studier
(Filippinerne og Gambia/Senegal) samt de formidlede cases om samarbejde med privatsektoren (se bilag 8).
CISU vil forsøge at etablere et samarbejde med en gruppe af medlemsorganisationer om at eksperimentere
med nye former for formidling af resultater/cases i udviklingssamarbejdet som oplysning rettet mod en
bredere offentlighed - og med engagement, styrket frivillighed og ny adfærd omkring verdensmål og
lignende som delmål.
CISU vil desuden opbygge en mere samlet og fælles fortælling / branding af medlemsorganisationernes rolle
i det internationale udviklingssamarbejde og opfyldelsen af verdensmålene.
Erfaringer fra de relativt store kommunikations- og oplysningsindsatser under FVR-puljen vil blive anvendt til
at styrke CISUs organisatoriske viden og kapacitet omkring engagerende kommunikation.
4.5.4

CISUs PRO-midler og oplysningspuljen under CSP

CISU vil fortsat forvalte den stærkt efterspurgte Oplysningspulje under Civilsamfundspuljen, som er
finansieret af ubenyttede midler fra PRO-midler i CSP-bevillingerne jævnfør den gældende aftale med
Udenrigsministeriet herom.
Oplysningspuljens retningslinjer er blevet revideret i et ønske om at tilpasse til puljereformen i øvrigt, til
CISUs nye erfaringer og kontekst - samt til samspillet med både Frame, Voice, Report!-projektet og
Udenrigsministeriets nye oplysningspulje. Det betyder blandt andet, at der nu er forenkling i - og løbende
ansøgningsfrister for - indsatser på op til 10.000 kr.
CISUs egne PRO midler anvendes til blandt andet at aflønne dele af vores kommunikationskonsulent og
journalistpraktikant samt til konkrete aktiviteter (fx på folkemøder). Ifølge tidligere godkendelse fra
Udenrigsministeriet indgår dele af PRO-midlerne og ressourcer til andre dele af CISUs
kommunikationsindsatser under denne rulleplan, som CISUs egenfinansieringsdel af EU-projektet FVR.
4.5.5

Samarbejdsrelationer, partnere og kontaktflader

CISU har været en hovedaktør i Verdens Bedste Nyheder igennem alle årene. Både i direkte samarbejde,
som understøttende for medlemmernes engagement, og igennem Globalt Fokus. Vi er nu stiftende medlem
af den nye konstruktion som forening, og CISU har plads i bestyrelsen.
CISU deltager i en regelmæssig ledelsesmæssig koordinering med Globalt Fokus, Verdens Bedste Nyheder og
92-Gruppen om alle tiltag vedrørende verdensmålene herunder ikke mindst kommunikationsindsatser i
forbindelse hermed.
CISU er i stigende grad i kontakt med Globalnyt og Altinget omkring vores kommunikation.
CISU ser fortsat Udenrigsministeriets KOM kontor og den nye Oplysningspulje herunder som en vigtig
samarbejdspartner, men desværre har KOM de facto nedlagt det tværgående samarbejde om koordinering
og forbedring af de danske oplysningsindsatser, og ministeriet generelt har mindsket de udadvendte
aktiviteter herom.
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Internationalt er vi gennem arbejdet med både det tidligere og det nuværende EU DEAR-call projekt ved at
opbygge et netværk af stærke kapaciteter og organisationer i Europa på kommunikations- og
oplysningsområdet.
4.5.6

FRAME VOICE REPORT! - engagerende oplysning til EU borgere om verdensmålene

Som et særligt bidrag til oplysningsindsatserne har CISU, som lead-organisation på vegne af seks europæiske
partnere i syv lande, fået godkendt en ansøgning til EUs Development Education and Awareness Raising
(DEAR) call. Det er en bevilling, hvis hovedformål er at stille oplysningsmidler til rådighed for mindre og
mellemstore Civilsamfundsorganisationer. Til puljemidlerne knytter sig også et læringsforløb for
bevillingshavere. Målet er mere og bedre oplysning om verdensmålene. Alle partnere er
civilsamfundsnetværk og skal med denne bevilling forvalte puljemidler specifikt rettet mod at gøre
europæiske borgere bevidste om, og engagerede i, verdensmålene med fokus på, hvilken rolle den enkelte
borger selv spiller. FRAME VOICE REPORT! bevillingen er samlet set på ca. syv mio. euro over knap tre år.
Den danske pulje er på ca. 5,5 mio. kroner samt midler til en række kapacitetsudviklingsindsatser og
erfaringsudveksling. Der er i Danmark gennemført en ansøgningsrunde med succes i foråret 2018, og der
gennemføres en anden og sidste runde i januar 2019. Tankerne bag Frame, Voice, Report! projektet med
dets fokus på globale sammenhænge, betydningen af Global Citizenship Education (GCE) for bekæmpelse af
fattigdom, og verdensmålene med fokus på de tre dimensioner af bæredygtighed, diskuteres løbende i CISU
og er med til at påvirke CISUs øvrige indsatser.
Der vil (som godkendt i den seneste rulleplan) fra de nærværende budgetter, og primært fra CISUs PROmidler, være afsat midler til at dække CISUs egenfinansiering af projektet. Andre midler hertil vil blive taget
fra CISUs egne aktivitets- og kampagnemidler. I alt skal der egenfinansieres ca. 900.000 kr. over tre år (fire
budgetår). Da, der er tale om midler, der i forvejen er afsat til kommunikations- og oplysningsindsatser,
anses det for at være uproblematisk.

4.6 CISUs årlige tematiske områder
CISUs 2018-21 strategi fremhæver, at den globale udvikling er kendetegnet ved mange, store og hurtige
ændringer. Det betyder, at rammerne for CISUs og medlemsorganisationernes konkrete arbejde bliver
ændret stadig hurtigere – og bliver mere og mere komplekse. CISU skal fastholde en klar retning i arbejdet,
men skal samtidig være fleksibel og parat til at arbejde med nye tendenser. På denne baggrund er strategien
bygget op med en fireårig ramme og et sæt af aktuelle temaer, der justeres eller ændres hvert år på
generalforsamlingen.
Strategien indeholder derfor ud over de 4 hovedindsatsområder beskrevet i 4.2-4.5 ovenfor årligt fastlagte
temaer, som vi i dialog med vores medlemsorganisationer vil arbejde med. Disse er beskrevet nedenfor.
4.6.1

Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling

CISU mener, at demokrati fremmes bedst med en bred folkelig deltagelse, og når partnerskaber mellem
danske og internationale organisationer indgår i alliancer, netværk og brede samarbejder med andre
aktører. Disse andre aktører kunne være sociale bevægelser, tænketanke, aktivistiske grupper og
samfundsinstitutioner.
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CISU vil sammen med sine medlemmer undersøge, hvorledes vi kan facilitere, at der opstår flere og nye
typer af samarbejde med mange forskellige aktører for at fremme demokratisk udvikling. Der vil i 2019 blive
bygget videre på indledende uddybning af forståelse af demokratiopfattelser og civilsamfundets rolle i disse.
4.6.2

Folkelig deltagelse i samfundsdebatten

Den offentlige tilgang og støtte til udviklingssamarbejde gøres mere og mere til et politisk spørgsmål. Det er
derfor vigtigt, at civilsamfundet i samarbejde med andre aktører tager stærkere del i den offentlige debat og
sikrer folkeligt, politisk og faglige indflydelse. CISU vil sammen med sine medlemsorganisationer undersøge,
hvorledes vi kan understøtte, at medlemsorganisationerne, gerne sammen med andre aktører, involverer sig
mere i den politiske og faglige debat. CISU vil selv søge at påvirke beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
for det folkelige engagement i udviklingssamarbejde.
CISU vil i 2019 bygge videre på de erfaringer, der er indhøstet i 2018 omkring, hvordan medlemmer og CISU
aktivt kan tage del i meningsdannelse og beslutningsprocesser.
4.6.3

Fælles ressourcemobilisering og et bredere finansieringsgrundlag

Det er væsentligt at mobilisere alle tilstedeværende former for ressourcer til anvendelse i
udviklingssamarbejdet. For civilsamfundet er offentlig støtte til udviklingsindsatser mere uforudsigelig, og
det er nødvendigt og vigtigt at finde andre og gerne anderledes typer af ressourcer gennem samarbejde med
andre aktører.
CISU vil bidrage til, at der skabes bedre og bredere mobilisering af ressourcer, der kan skabe større bredde i
civilsamfundets udviklingssamarbejde.
4.6.4

Digital omstilling

Den accelererende digitalisering og nye teknologier har stigende indflydelse på medlemsorganisationerne og
deres indsatser. Det kan være på alt fra indsatsstyring, ressourcemobilisering og konkret anvendelse af
software/teknologi i udviklingsindsatser - til digital monitorering, kommunikation og oplysning.
Med udgangspunkt i medlemmernes behov og gennem samarbejde med andre aktører vil CISU facilitere
vidensdeling omkring potentialerne i digitale ressourcer.
4.6.5

Frivillighed i Danmark

Frivilligheden i Danmark ligger på samme høje niveau som tidligere. Samtidig opstår mange nye former for
frivillighed, og rammerne for frivillighed forandrer sig i disse år - i helt særlig grad for unge.
CISU vil fremme og facilitere, at medlemsorganisationerne udveksler erfaringer og udvikler nye muligheder
for frivillighed og forøget deltagelse i udviklingssamarbejde.
4.6.6

Samspil med den private sektor

Reduktion af økonomisk fattigdom er et vigtigt mål, som civilsamfundet ikke kan opnå alene. I samarbejde
med andre aktører kan der skabes nye tilgange med stærke og bæredygtige resultater.
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CISU vil i dialog med sine medlemsorganisationer undersøge, hvordan vi kan bidrage til, at
medlemsorganisationerne bliver bedre klædt på til at indgå i partnerskaber med andre aktører, herunder
større såvel som mindre private og socialøkonomiske aktører.
CISU har løbende gennemført tematiske rejser, opbygget kontakter til aktører involveret i samarbejde
mellem den private og civile sektor og i efteråret 2017 og 2018 gennemført en række kurser og workshops
om dette emne. Dette arbejde vil fortsætte i 2019 med særligt fokus på at formidle information om sådanne
samarbejder samt om at understøtte konkretisering af samarbejder.

5 Udvælgelse af konkrete udviklingsmål
CISU vil som del af operationaliseringen af den nye strategi 2018-21 også udvikle et nyt overordnet
resultatrammeværk som grundlag for overordnet og langsigtet monitorering af den nye strategi.
Samtidig vil vi, jævnfør de nye administrative retningslinjer, udvælge nedenstående konkrete udviklingsmål
med tilhørende indikatorer, som CISU vil måle på i den kommende periode, og redegøre for i forbindelse
med den næste årskonsultation med HMC.
Baggrunden for nedenstående mål og indikatorer er, at Verden 2030 strategien og Civilsamfundspolitikken
fremhæver, at puljeordninger som CISU skal understøtte, at folkeligt engagement i civilsamfundsarbejdet
bidrager til meningsfulde resultater indenfor verdensmålsdagsordenen. Dette skal blandt andet ske på
baggrund af en forenkling af procedurer og krav fra de puljeforvaltende organisationer til de ansøgende
foreninger, der står bedre mål med karakteren og størrelsen af indsatserne og foreningernes kapacitet samt
dokumentation og kommunikation af resultater.
Mål til rapportering
Understøttelse af
folkeligt engagement i
civilsamfundsarbejdet
understøttende
meningsfulde resultater
indenfor
verdensmålsdagsordenen

Emneområder

Indikatorer

1.

CISU vil operationalisere den ny
strategi 2018-21 til understøttelse af sit
virke

1.

Godkendelse på generalforsamling april
2019 af bestyrelsens beretning om,
hvorledes den nye strategi er blevet
operationaliseret. 2018-21 strategi er
understøttet af Theory of Change og
resultatrammeværk

2.

CISU vil implementere sin Code of
Conduct til understøttelse af
implementering af den nye strategi

2.

Anvendelse af Code of Conduct af
sekretariat og bestyrelse

3.

CISU vil understøtte folkeligt
engagement i civilsamfundsarbejdet
gennem forenklede finansielle
støtteformer og videreudviklede
kapacitetsydelser

3.

På baggrund af en konsultativ proces
med brugere og indsamling af erfaringer
fra den i 2017 gennemførte puljereform
vil CISU have opdateret CSP
retningslinjer i en version 2.0 og
kapacitetsydelser vil blive videreudviklet
i en version 2.0 til at understøtte
medlemmernes arbejde.

4.

CISU vil dokumentere og kommunikere
resultater fra medlemmernes arbejde

4.

CISU vil operationalisere sit nye
monitoreringssystem og årshjul og
formidle oplysninger om folkeligt
engagement i opnåelse af resultater fra
civilsamfundsarbejdet finansieret
gennem civilsamfundspuljen.

29

CISUs Rulleplan 2019-22

6 Kort redegørelse for budgetopstilling
Forudsætningen for dette afsnit / budgettet er regeringens finanslovsforslag for 2019. Der kan blive ændret
på forudsætningerne, hvis der sker ændringer i den endelige finanslov.

6.1 Budgettets områder
Med udgangspunkt i det foreliggende finanslovsforslag for 2019 (FFL19) fremsendes et budget for CISUs
kapacitetsopbygning, forvaltning af Civilsamfundspuljen mv. (CSP) med et udgangspunkt i en bevilling fra
Udenrigsministeriet på 162,5 mio. kr. i 2019. Med det nye budgetformat har CISU måttet omplacere på en
række hidtidige budgetposter, så der ikke direkte kan sammenlignes bagud.
I budgetnoterne i bilag 3 foreligger en grundig redegørelse for budgettets forudsætninger og opstilling samt
for de enkelte budgetområder.
Grundrationalet for indholdet i det vedlagte budget er:
Budgettets overordnede fordeling er stort set det samme og med samme rationale som i 2018 og kan på de
fleste områder sammenlignes med dette. Der er således også tilstræbt samme fordeling imellem puljemidler
og midler til forvaltning og faglige ydelser.
Der gøres opmærksom på, at der en række nye aspekter, der påvirker indsatserne i sekretariat og
bevillingssystem, (som er uddybet i budgetnoterne):






Puljereformens udadrettede forenkling og fleksibilitet med flere indsatsområder, mere fokus på
skrøbelige kontekster, integration af verdensmålene, løbende ansøgningsfrister, nedsatte
sagsbehandlingstider - fører internt til mere komplekse og arbejdskrævende arbejdsgange samt øget
behov for fleksibilitet i CISU både i forvaltning af puljen, styrket behov for den tilknyttede rådgivning og
kapacitetsopbygning samt forøget nødvendig kommunikation og servicering af brugerne.
Håndteringen af partnerskabsprogrammerne i konkurrenceudsatte forløb, og integration af de tre
tidligere rammeorganisationer heri, stiller større krav til både bevillingssystem, forvaltning og
kapacitetsopbygning.
En række eksterne krav og behov fx vedrørende persondata (GDPR), safeguarding, IATI, styrket
antikorruptionsindsats har betydning for civilsamfundspuljens/CISUs systemer, håndtering af komplekse
data og store datamængder og vil løbende kræve udvikling i - og styrkelse af - systemer med virkning for
både medarbejder- og systemressourcer.

Der er trods ovenstående ikke lagt op til en opjustering af CISUs egne ressourcer hertil sammenlignet med
2018. Budgettet indeholder over tre år en særlig investering i nyt IT/database, som er uomgængeligt for at
sikre den fremtidige kvalitet og drift. Midler hertil kommer primært fra fastsættelse af en formindsket
budgetmargin.
For så vidt angår tilsagnshåndtering af puljemidlerne henvises til afsnit 4.4.3. Den konkrete
tilsagnshåndtering/fordeling af puljemidlerne for 2019 bliver vedtaget på bestyrelsesmøde den 29.
november 2018 og vil tilgå Udenrigsministeriet til orientering herefter.
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7 Bilagsoversigt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Beskrivelse af CISUs organisation og virke
CISUs strategi 2018-2021
Noter til budgetoplæg 2019 (inkl. 2018 budgetrevision og overslagsbudget 2020-2022) til HMC
Budget CSP 2019 (inkl. 2018 budgetrevision og overslagsbudget 2020-2022) til HMC
Budget PKM 2019 til HMC/MKL
Budget PNB 2019 (inkl. budget 2020) til HMC/EUN
Rapport vedrørende tematisk review til Sierra Leone om partnerskaber
Eksempler på CISUs kommunikation af resultater vedrørende ovennævnte tematisk review og
samarbejde med den private sektor

Materialer om CISUs fremtidige Theory of Change og resultatrammeværk vil efter aftale foreligge i
november 2018.
CISUs nye Code of Conduct vil foreligge i slutningen af november efter en intern høringsrunde og
bestyrelsesvedtagelse.
Den konkrete tilsagnshåndtering med fordeling af civilsamfundspuljemidler i 2019 vil ligeledes foreligge i
slutningen af november efter bestyrelsens vedtagelse.
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