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Introduktion
Denne resultatberetning beskriver CISUs udviklingsindsatser og resultater for kalenderåret 2017 inden for
aftalen med Udenrigsministeriet i Rulleplan 2017-20. Det skal indledningsvist pointeres, at Rulleplan 201720 blev udarbejdet under Udenrigsministeriets daværende administrative retningslinjer, som siden er
blevet opdateret 1. januar 2018. Vi har, ved udarbejdelsen af denne resultatrapportering for 2017, valgt at
anvende disse senest opdaterede retningslinjer, der repræsenterer en udbygning omkring rapportering i
forhold til tidligere retningslinjer.
De gældende retningslinjer fremhæver, at rapportering overordnet skal vise bidrag til Danidas Verden 2030
strategi og verdensmålsdagsordenen. Det skal her pointeres, at CISUs rulleplan 2017 blev indleveret i
efteråret 2016 – dvs. før Verden 2030 strategien formelt blev præsenteret af udviklingsministeren i januar
2017. Derfor var Rulleplan 2017-20 formuleret, før det endelige indhold af 2030 strategien var kendt.
Mål og rammer for såvel kapacitetsudviklingen som for puljeforvaltningen samt de internationale
aktiviteter var i 2017 – udover den godkendte Rulleplan – forankret dels i den danske Civilsamfundspolitik,
dels i strategi, vedtægter og værdigrundlag for foreningen CISU samt suppleret af generalforsamlingens
årlige prioriteringer, bestyrelsens løbende vedtagelser og sekretariatets konkrete handlingsplaner for
indsatsområderne.
CISU har i april 2018, som afløser for sin 2014-17 strategi, vedtaget en ny 2018-21 strategi som grundlag for
sit arbejde. Dette betyder, at nærværende rapportering dækker det sidste år i den daværende CISU 201417 strategi.
Rapportens resultatdel er baseret på CISUs resultatrammeværk (Outcome Challenge Matrix, bilag 2) og
forandringsteori (Theory of Change), der blev udviklet til understøttelse af implementering af CISUs 201417 strategi. Afrapporteringen er dækkende for alle CISUs indsatser aftalt med Udenrigsministeriets HMC
kontor (dog ikke den humanitære Nødhjælpspulje DERF, da denne afrapporteres særskilt).
I Rulleplanen for 2017-20 (indsendt i november 2016) blev der grundigt redegjort for CISUs videre
opfølgning på de forandringer, som CISU gennemførte i 2016, som følge af nedskæringerne på CISUs
område i Finanslov 2016. Nærværende afrapportering beskriver derfor, hvorledes CISU i lyset af de i 2016
gennemførte nedskæringer har opnået resultater i 2017.
Baseret på ovenstående er rapporten struktureret, således at der efter en indledende beskrivelse af emner
som folkelig forankring, CISUs oplysningsaktiviteter, forenklingsdagsorden samt omkostningseffektivitet
følger en redegørelse af opnåede resultater i forhold til CISUs resultatrammeværk. Dette er fulgt op af en
kort afrapportering på særskilte mål, som indgik i Rulleplan 2017-20. Endvidere er der en kort redegørelse
for opfølgning på det Danida-ledede review af CISU fra 2016 samt for afvigelser fra Rulleplan 2017-20.
Ovennævnte danner baggrund for en afsluttende overordnet diskussion af CISUs bidrag til Danidas Verden
2030 strategi samt verdensmålsdagsordenen.

God læselyst
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Folkelig forankring og samarbejde med nye aktører
CISUs medlemsorganisationer består af en bred vifte af organisationer, der på en mangfoldighed af måder
engagerer sig i udviklingssamarbejde. Antallet af medlemsorganisationer ligger nogenlunde stabilt og var i
slutningen af 2017 på 266 medlemmer. CISUs nuværende bevillingshavere har over 93.000 frivillige i deres
organisationer, som er engagerede i internationalt udviklingssamarbejde såvel som danske indsatser.1
Mangfoldigheden kommer desuden til udtryk gennem CISUs bevillingshaveres tematiske fokusområder,
idet der arbejdes bredt med alle 17 verdensmål i CISU-støttede indsatser. Særlig mål 16 om fred,
retfærdighed og stærke institutioner samt mål 17 om partnerskaber er et fokus for indsatserne.
I efteråret 2017 gennemførte CISU en medlemsdialog blandt et repræsentativt udsnit af
medlemsorganisationer. CISU drog ud til 35 medlemsorganisationer på deres kontorer og hjem med
formålet om at få et indblik i deres virkelighed, og hvad der rører sig hos dem. Dette var en påmindelse om
mangfoldigheden i CISUs medlemsskare og dens folkelige forankring. Dialogen har givet værdifulde inputs
til CISUs videre samarbejde med medlemsorganisationerne og til at udvikle CISUs tilbud til deres respektive
kapaciteter og behov. Derudover har det givet en fornyet og tættere kontakt til medlemsorganisationerne –
noget som CISU vil fortsætte fremover i et mindre format. Som følge heraf har CISU igangsat initiativer, der
skal være med til at sikre løbende dialog og støtte til medlemsorganisationernes engagement bl.a. gennem
kommunikationsmateriale, opdatering af indhold på hjemmesiden, målrettede kurser, intro-rådgivninger til
nyindmeldte organisationer, drop-in rådgivningscafé samt andre forsøg på at fortsætte dialogen med
medlemsorganisationerne. Analysen af medlemsdialogen kan læses i bilag 1.
CISU har i 2017 yderligere løftet vores fokus på engagerende kommunikation og oplysning. CISU er bl.a.
blevet lead på at styre EU DEAR oplysningspuljen Frame, Voice, Report! sammen med 5 andre europæiske
organisationer. Frame, Voice, Report! er en oplysningspulje for civilsamfundsorganisationer med dét formål
at styrke viden og engagement i forhold til verdensmålene for bæredygtig udvikling blandt borgere i EU. Et
af målene er, at alle borgere skal kende til verdensmålene og vide, hvordan de kan handle på dem, hvis det
skal lykkes at overvinde de globale udfordringer. Puljen bygger videre på CISUs tidligere oplysningsprojekt
Reframing the Message.
Gennem CISUs puljereform i januar 2017 har vi åbnet mere op for mulighederne for at samarbejde med
andre aktører forstået som flere partnere i et projekt og/eller samarbejde med andet end andre
civilsamfundsorganisationer. Kravene i Civilsamfundspuljen er ved puljereformen blevet mere fleksible og
åbner hermed op for andre typer af partnerskaber end det klassiske CSO til CSO partnerskab. Vi ser allerede
en stigende tendens til at udnytte dette potentiale, og ansøgere indgår i samarbejder med flere CSOer eller
inkluderer andre aktører i implementeringen af projekterne.
Derudover indtænker CISU også samarbejdet med nye aktører ind i kapacitetsydelserne særligt i forhold til
samarbejdet med virksomheder. Medlemsdialogen i efteråret 2017 viste, at der er forskelligartet interesse
blandt medlemsorganisationerne for at udforske og opsøge potentielle samarbejder med privatsektoren.
Nogle af CISUs medlemmer har i mange år samarbejdet med mindre virksomheder gennem donationer og
mindre fælles projekter. Der er dog også en anerkendelse af, at det er svært at få virksomheder med på
vognen, og at det kan kræve mange ressourcer at få et samarbejde op at stå.
1

Tallet baseres på bevillingshavernes egne tal, informeret i forbindelse med bevillingen. Ca. 1/3 af CISUs medlemmer har CSP
bevillinger. Tallet ville derfor være væsentligt større, hvis alle CISUs medlemsorganisationer rapporterede deres antal af frivillige.
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I forhold til privatsektorsamarbejde handlede 2017 primært om at indhente viden (gennem møder med
relevante aktører og anden indsamling af viden på området) og lægge en strategi for yderligere at
understøtte medlemsorganisationernes samarbejde med andre aktører på forskellige måder.

CISUs oplysningsaktiviteter
CISUs PRO midler blev i 2017 anvendt til at styrke formidling af resultaterne af CISUs
medlemsorganisationers udviklingssamarbejde på forskellige platforme inklusive sociale medier, CISUs
hjemmeside og Verdenskort. Resultater af medlemsorganisationernes arbejde blev blandt andet
kommunikeret i CISUs årsskrift ’Status og Perspektiver 2017-18’,2 hvor resultater fra 9 projekter kort blev
beskrevet igennem bladet. I årsskriftet findes desuden en visualisering af, hvordan bevillingshavernes
projekter fordeler sig ud over de 17 verdensmål (side 14). Årsskriftet er blevet uddelt til alle CISUs
medlemsorganisationer og ligger desuden tilgængeligt på CISUs hjemmeside. Et tematisk review med field
visit til Uganda i 2016 og rapporteret i 20173 blev desuden brugt til i 2017 at opstille 9 illustrative cases
omkring resultater af CISUs medlemsorganisationer og partneres projekter i Uganda med den overordnede
titel: ”Medlemsorganisationer og lokale partnere bekæmper fattigdom og styrker civilsamfundet”.4
Desuden deltog CISU i fælles kampagner som Verdens Bedste Morgen, og der blev anvendt midler til
medlemskabet af Verdens Bedste Nyheder, hvor CISU også er medlem af bestyrelsen. CISUs nyhedsbrev
sendes ud til omkring 2.500 personer hver anden uge. Heri indgår også oplysning om resultater af
Danmarks internationale udviklingssamarbejde og FNs verdensmål. Der anvendes også PRO-midler til
aflønning af både CISUs kommunikationsmedarbejder og journalistpraktikant, som står for at eksekvere
ovenstående i samarbejde med resten af CISUs sekretariat.
For 2017 var budgettet for PRO-midlerne 271.763 kr., hvilket blev forbrugt 100 %

Forenklingsdagsorden
CISU gennemførte i januar 2017 en puljereform med det klare mål i yderligere grad at sikre, at
civilsamfundspuljen reflekterer ansøgende organisationers kapacitet og de ansøgte indsatsers størrelse og
karakter. Denne forenkling af civilsamfundspuljen er efterfølgende blevet operationaliseret og har som
beskrevet i bilag 3 haft en række positive effekter. Reformen har for eksempel bidraget til en udvidet
anvendelse af civilsamfundspuljen, da der er kommet ansøgninger til 5 nye lande, efter at BNI-loftet er
blevet hævet, der er 21 organisationer, som ikke har søgt i 2014-16, men som har søgt civilsamfundspuljen i
2017 samtidig med, at der er en god vifte af SDG'ere repræsenteret i bevillingerne.
En bredere folkelig deltagelse er desuden understøttet, da der er 38 nye organisationer, der ikke har fået
rådgivning i 2014-16, som har fået rådgivning i 2017. Der er mere end 82.000 frivillige aktive i de 74 unikke
organisationer, der har søgt civilsamfundspuljen i 2017. Endvidere har reformen bidraget til en forenkling i
2

http://www.cisu.dk/om-cisu/om-cisu-civilsamfund-i-udvikling
http://www.cisu.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8j-metoder/cisus-rejser-i-syd
4
http://www.cisu.dk/oplysning-kommunikation/del-de-gode-historier/del-resultaterne/resultater-affortalervirksomhed-i-uganda
PDF: file:///C:/Users/AKC/Downloads/CISU_10cases_2017_ALLESAMLET%20(1).pdf
3
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rapportering undervejs i projekter, og vi kan notere en bred anvendelse af vinduer under
civilsamfundspuljen. Endeligt kan vi også konstatere, at 40 % af bevilgede ansøgninger har sikret
finansiering fra anden side med et så højt gennemsnit som knap 400.000 kr.
Det skal pointeres, at CISU kontinuerligt monitorerer effekter fra forenkling af civilsamfundspuljen, og at
erfaringer gennem rundemøder og faglige dage deles med bevillingskonsulenter og bevillingsudvalg for at
sikre fortsat kalibrering mellem rådgivning og vurderingspraksis. Endvidere informeres bestyrelsen løbende
om anvendelsen af civilsamfundspuljen som en del af baggrunden for dens styring af midler til de
forskellige vinduer under civilsamfundspuljen.
CISU arbejder fortsat med forenklingsdagsordenen og har således lavet en sproglig revision i august 2018
og planlægger en mere gennemgribende revision til januar 2019. Ændringer i civilsamfundspuljens
retningslinjer er blevet akkompagneret af videreudvikling af vores kapacitetsydelser i form af kurser og
rådgivninger og kommunikeret til CISUs medlemsorganisationer.

Omkostningseffektivitet
I de vedtagne puljeretningslinjer, herunder i budgetvejledning og formater, er der fokus på, at det eksterne
bevillingssystem har gode redskaber til at vurdere den enkelte indsats omkostningseffektivitet.
Omkostningsniveau mv. indgår således som væsentligt element i vurderingen af ansøgningerne og fremgår
af bevillingsnotaterne. Vi ser løbende, at der stilles betingelser til et ellers støtteværdigt projekt, før der
gives en bevilling, og at projekter afslås med henvisning til omkostningsniveau og -effektivitet.
I den række af redskaber og formater, som CISU anvender i monitorering af implementeringsfasen, er
blandt andet vurderinger af omkostninger og effektivitet. Det gælder for løbende og afsluttende
rapportering og tilsyn i Danmark og ude. Konkret forvaltes dette også ved kritisk godkendelse af løbende og
afsluttende rapporteringer/regnskab og ikke mindst af revisionsrapporterne.
Alle redskaber i ovenstående processer anvendes i henhold til formål, kontekst, indhold, samt ikke mindst
kravsafstemthed i forhold til ansøgningens og bevillingens størrelse.
CISU har, på trods af stærkt stigende kompleksitet i kontekst og opgaveløsning, for civilsamfundspuljen
fastholdt nogenlunde samme fordeling imellem puljebevillinger, forvaltningsomkostninger og de særskilte
kapacitetsudviklingsmidler. Et niveau der gentagne gange har været genstand for både
Udenrigsministeriets og eksterne konsulenters gennemgang. Det gælder senest også i forbindelse med
undersøgelsen af FAK (Faglig Aktivitetsbestemt Konsulentbistand), hvor det er vores indtryk, at CISU og
bevillingshaverne generelt ligger pænt i både systemer og anvendelse af FAK (rapporten er, så vidt vi ved,
endnu ikke tilgængelig).
Med den store nedskæring af CISUs budget for 2016 blev en lang række interne processer gennemgået fra
ende til anden for at effektivisere arbejdsgange og ressourceanvendelse på sekretariatet med en række
blivende ændringer til følge (hvilket blev beskrevet overfor UM i forbindelse med en konsultation i
begyndelsen af 2016).
CISUs revisor gennemfører hvert år, jævnfør revisionsinstruksen, en forvaltningsrevision, der indbefatter
effektivitetsbetragtninger, som heller ikke i 2017 gav anledning til bemærkninger.
CISUs lønniveau er ikke førende på markedet, men bygger på en fornuftig lokal overenskomst, der samtidig
sikrer løn- og ansættelsesvilkår, som gør, at vi kan tiltrække højt kvalificeret og meget effektiv arbejdskraft.
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Redegørelse for resultater i 2017
Dette afsnit gør rede for CISUs opnåede resultater i 2017 baseret på CISUs resultatrammeværk vedlagt som
bilag 2. Dette resultatrammeværk består af et outcome matrix, der indeholder 7 outcome challenges med
progress markers formuleret som ’expect-’, ’like-’ and ’love to see’ samt understøttende antagelser.

Outcome Challenge 1
Medlemsorganisationer (MOer) anvender deres erfaringer og opbyggede kapacitet til at arbejde ud fra
LTA/PANT5 principper
Indikatorer – expect to see:
 MOer arbejder aktivt med organisatoriske strukturer og kompetencer;
 MOer arbejder ud fra rettighedsbaseret principper;
 MOer bruger CISU i forbindelse med organisatorisk og strategisk udvikling.
Overordnet set lever CISU op til Outcome Challenge 1 og indikatorerne (expect to see). Både mindre som
større medlemsorganisationer arbejder med at udvikle deres organisatoriske strukturer og kompetencer,
hvilket blandt andet udtrykkes gennem brugen af CISUs rådgivnings- og kursusvirksomhed.
En opgørelse fra efteråret 2017 viste, at 258 af 266 medlemsorganisationer havde benyttet sig af CISUs
kapacitetsudviklingstilbud (kurser, rådgivning og puljer) i løbet af deres medlemsperiode
Der har været et mindre fald i antallet af rådgivninger i 2017. Faldet skal ses i sammenhæng med
besparelser i 2016 og vores udmelding til medlemsorganisationerne om at være opmærksomme på, hvor
mange rådgivninger de beder om, set i lyset af færre ressourcer i 2016. I første halvdel af 2017 var der en
del fysisk, alvorlig og længerevarende sygdom blandt nogle af CISUs rådgivere samt et dødsfald. Derudover
var der ikke nogen ansøgningsrunde til Puljen for Klima og Miljø i 2017, hvilket også har bidraget til faldet af
rådgivninger.
I 2017 blev der gennemført i alt 343 rådgivninger (365 i 2016).
I 2017 havde 80 % af alle bevillinger modtaget rådgivning – en smal stigning fra 2016.
Der viser sig stadigvæk at være en sammenhæng mellem medlemsorganisationer, der modtager rådgivning
om ansøgninger til puljerne, og som ligeledes får en bevilling. Den årlige rådgivningsundersøgelse viser
fortsat, at rådgivning primært bliver anvendt i forbindelse med konkret projektformulering. Dernæst bliver
rådgivning brugt til sparring på ideer og opfølgning på afslag. Der er stadigvæk en generel tilfredshed med
CISUs rådgivning, og både rådgivere og deltagere har været velforberedte.

5

LTA står for legitimitet, transparens og ansvarlighed. PANT står for participation, accountability, non-discrimination
og transparency.
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Rådgivningsundersøgelse: Var rådgivningen nyttig for jer?
78 % - i høj grad
20 % - i nogen grad
2 % - overhovedet ikke
I 2017 havde CISU 19 organisationsudviklingsforløb, hvilket er et lille fald fra 25 forløb i 2016. Dette er dog
allerede stigende igen og skal også suppleres med programrådgivningerne, som oftest har et
organisationsudviklingsfokus (39 rådgivninger i 2017). Et direkte resultat af medlemsdialogen og
efterfølgende initiativer har desuden været en større forespørgsel på rådgivninger og
organisationsudviklingsforløb. Indholdet har varieret fra diskussioner om generationsskifte blandt frivillige
til organisationsstrukturerer og politik, udvikling af strategi, monitorering og evaluering, integration af
verdensmål, samt køn og ligestilling i programansøgninger. LTA/PANT principperne har været ’rammen’ om
samtlige organisationsudviklingsforløb, og det er fortsat CISUs oplevelse, at viden og resultater af forløbene
i større og mindre grad cementeres i de danske organisationer.

Eksempler på resultater i forbindelse med organisationsudviklingsforløb
Ingeniør uden Grænser havde i 2017 opfølgende konsultationer på baggrund af et organisatorisk forløb i
2016, der ledte til formulering af strategi vedtaget på deres generalforsamling.
Danish Muslim Aid havde i 2017 en længere organisationsudviklingsforløb med CISU der blandt andet
har resulteret i udvikling af deres første internationale strategi.
International Børnesolidaritet har gennem et længere forløb med CISU udviklet en ny strategi til deres
program samt udviklet en Theory of Change som noget nyt for organisationen.
Fire nye programorganisationer har gennem dialog og forløb med CISU som noget nyt indarbejdet
Theory of Change som en tilgang til deres programforberedelse.
CISU har fået konkrete, positive tilkendegivelser i forhold til flere kurser og arrangementer i 2017. Som
følge af CISUs arrangementer omkring verdensmålene, er dialogen hos medlemsorganisationerne gået fra
”hvad er verdensmålene?” til ”hvordan kan vi bruge verdensmålene i vores arbejde?”. Det er en interessant
udvikling og har forøget diskussionerne hos medlemsorganisationerne omkring fattigdomsbekæmpelse på
bæredygtige og miljøvenlige måder. Et kursus om verdensmålene havde flere eksempler på, hvordan viden
kan bruge strategisk i medlemsorganisationernes videre arbejde, og fundraising-kurset blev fremhævet
som meget brugbart, særligt i relation til muligheden for at få adgang til log-in ved fonde.dk. Baseret på
læring fra kurserne samt inputs fra medlemsdialogen, er CISU i proces med igen at arbejde på større
differentiering af kursusudbuddet i forhold til organisationernes kapaciteter.
I 2017 blev der afholdt 77 kurser – en mindre stigning fra 75 afholdt i 2016.
Antallet af kursister er nogenlunde stabilt i forhold til tidligere år - dog med et fald fra 1.319 i 2016 til
1.148 deltagere i 2017. En forklaring på dette er, at CISU som en del af sit task force arbejde med at
undersøge nye tendenser afholdt en række afsøgende, og tematisk mere snævre kurser.
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For at understøtte en rettighedsbaseret tilgang til udvikling har CISU en række redskaber til rådighed, som
medlemsorganisationerne bliver opfordret til at anvende med deres partnere. LTA/PANT principperne er
fortsat en grundsten i CISUs rådgivning såvel som kurser. Som følge heraf ser vi stadigvæk flere
organisationer, der anvender Accountability Dialogue Tool og Mango Health Check i såvel forberedelse af
ansøgninger som i implementeringen af projekterne. Flere medlemsorganisationer beskriver desuden i
CISUs årlige rådgivningsundersøgelse, at den rettighedsbaserede tilgang samt brug af LTA/PANT
principperne bliver anvendt, og at det har styrket deres indsatser.
78 % af bevillingshaverne, der har afleveret en afsluttende rapport på en bevilling i 2017, har angivet, at
de har brugt Accountability Dialogue Tool, Mango Health Check eller andre værktøjer i løbet af
implementeringsperioden. Dette er en stigning fra 2016, hvor 58 % havde benyttet sig af værktøjerne.

Outcome Challenge 2
MO’er bruger deres kapacitet til at indgå i relevante netværk og i fleksible og innovative partnerskaber
med organisationer i fattige lande med fokus på gensidige bidrag.
Indikatorer – expect to see:
 MOer og partnerorganisationer arbejder i netværk og alliancer og bruger inputs fra andre
organisationer i deres arbejde;
 MOer indgår i innovative, fleksible og gensidigt forpligtende partnerskaber.
Det er i høj grad CISUs oplevelse, at medlemsorganisationerne indgår i relevante netværk og samarbejder
med fokus på udviklingssamarbejde, og at de derfor fortsat bidrager til CISUs Outcome Challenge 2. CISUs
medlemsdialog viste tydeligt, at medlemsorganisationerne anerkendte vigtigheden og potentialet i at
afprøve nye partnerskabsformer og relationer og er indstillet på at afprøve nye partnerskabsformer. Der er
en stor anerkendelse af, at man kan bruge hinandens erfaringer og viden konstruktivt og, at der generelt er
behov for mere koordination og samarbejde om fælles mål. Denne tendens bliver også bekræftet via CISUs
statistik, som viser en markant stigning i bevillingshavernes indgåelse i netværk og alliancer.
Alle 51 bevillingshavere i 2017 indgår i netværk og alliancer og 42 bevillingshavere i to eller flere. Gennemsnitligt indgår hver bevillingshaver i 5,3 netværk/alliancer – en stigning fra 2,6 i 2016 og 2 i 2014
Dette billede understøttes tydeligt af det tematiske review til Uganda, som viste, at mange
medlemsorganisationer indgår i forskellige netværk - samt understøtter, at deres partnere også gør det. De
netværk og samarbejdsrelationer, ugandiske civilsamfundsorganisationer indgik i, var primært omkring
fælles
indsatser
omkring
fortalervirksomhed.
Rådgivningsundersøgelsen
indikerer,
at
medlemsorganisationerne fra deltagelse i kurser får mulighed for at lære hinanden at kende, udveksle
erfaringer, får ny inspiration og skaber nye samarbejder/netværk – også udenom CISU. CISUs
kapacitetsydelser er derfor med til at forankre udviklingsmiljøet og bidrage til øget samarbejde.
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I 2017 har CISU, i samspil med en række medlemsorganisationer, understøttet etableringen af et netværk
med fokus på unge i udviklingssammenhænge. Netværket Youth Movers/YO-MO blev lanceret i december
2017, hvor CISU har indgået i flere opstartsmøder og været med til at definere rammerne/grundlaget for
netværket. Derudover har CISU været med til at arrangere møder og events, samt finansieret nogle
opstartsevents. Formålet med YO-MO er at sikre, at en bredere repræsentation af danske
udviklingsorganisationer indtænkes og involveres i Danmarks strategiske arbejde med unge i en
udviklingskontekst. De primære fokusområder er fortalervirksomhed og vidensdeling. Netværket eksisterer
stadigvæk og er ved at udbygge en medlemsbase. Udover ungenetværket var der også i 2017 en række
geografiske netværksmøder – for eksempel flere omkring Uganda, hvoraf et møde omhandlede den nye
Danida Uganda landestrategi sammen med den danske ambassadør til Uganda.
CISU har afholdt en række dialogmøder angående CISUs programmodalitet. Trods konkurrenceelementet,
som er indbygget i programmodaliteten, har CISU formået at opbygge en tillidsfuld, konstruktiv og
samarbejdsvillig relation til programorganisationerne samt blandt programorganisationerne selv.
CISUs erfaringsudvekslingsworkshops i forbindelse med bevillinger fra Civilsamfundspuljen,
Naboskabspuljen, Klima og Miljø Puljen og Nødhjælpspuljen er fortsat et værdifuldt bidrag til
medlemsorganisationerne – og bidrager i høj grad til kapacitetsopbygning, samarbejde og
netværksdannelse.

Outcome Challenge 3
Medlemsorganisationer anvender erfaringer til at synliggøre mangfoldigheden af partnerskaber og
resultater fra indsatser
Indikator – expect to see: Medlemsorganisationer kommunikerer deres bidrag til udviklingssamarbejdet fx
ved at anvende oplysningspuljen og 2 % PRO midler til oplysningsarbejde
CISUs medlemsorganisationer har igennem CISUs Oplysningspulje og PRO-midler i øvrige bevillinger hos
CISU adgang til finansiering af oplysningsaktiviteter. Derudover har de adgang til støtte til
oplysningsarbejde specifikt rettet mod verdensmålsdagsordenen gennem Frame, Voice, Report! puljen. De
har desuden adgang til kurser om oplysningsarbejde hos CISU. Analysen i forhold til denne indikator tager
derfor udgangspunkt i, hvorvidt de benytter disse muligheder.
For mange af CISUs medlemsorganisationer er denne forventede indikator nået. Der ses en tydelig tendens
til en stigende vilje til at kommunikere organisationernes bidrag til udviklingssamarbejdet. Her er dog også
tale om et ressourcespørgsmål, hvor organisationerne prioriterer deres ressourcer andre steder end ved
det bredere oplysningsarbejde. Det er til gengæld meget tydeligt, at CISUs medlemsorganisationer bruger
deres læring fra CISUs kurser i deres kommunikation. Dette fremgår tydeligt både i ansøgninger til CISUs
oplysningspulje og i respons fra CISUs kurser omkring kommunikation. Desuden er der kommet flere
henvendelser direkte til CISUs kommunikationsmedarbejder fra deltagere på kurser, som har taget nye
værktøjer med i oplysningsaktiviteter.
Danskernes opbakning til udviklingsbistanden kan indikere effekten af kommunikationen. Opbakningen er i
2017 stort set uændret. Der tales om en tendens til faldende opbakning, men dette skyldes, at tvivlerne er
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flere. En positiv tolkning af dette kan være, at der er et større engagement i den danske befolkning, idet der
efterspørges mere viden og flere nuancer.
61 % af de 1.052.331 kr. PRO midler, der kunne være søgt i 2017, blev søgt. Et lille fald fra 63 % i 2016.
CISUs oplysningspulje på 412.571 kr., baseret på ubrugte PRO midler fra 2016, blev tømt på én
ansøgningsrunde i 2017.
I civilsamfundspuljen brugte bevillingshaverne i gennemsnit 61 % af det mulige beløb til
oplysningsaktiviteter. Vi er umiddelbart tilfredse med den andel. Ikke-ansøgte PRO midler overføres til
CISUs oplysningspulje. Oplysningspuljen har haft stor søgning de senere år, og vi må afvise kvalificerede
ansøgninger på grund af mangel på midler. Der blev givet 19 bevillinger i én ansøgningsrunde i april 2017,
hvor hele oplysningspuljen blev tømt. Oplysningspuljens retningslinjer er i efteråret 2017 blevet revideret,
således at der i 2018 er mulighed for at søge et mindre beløb med en løbende ansøgningsfrist, til hurtigt
opståede behov for oplysningsaktiviteter. Der har i 2017 været færre kurser om oplysningsarbejde i Aarhus,
hvilket også betyder, at deltagelsesantallet er faldet. Der laves dog meget ofte rådgivning af forskellige
formater (fx fysisk møde, telefonisk eller i en gruppe) som erstatning eller supplement til kursustilbuddene.
CISUs progress marker på ’like to see’ niveau er for de oplysende organisationer i høj grad også nået. Den
lyder: Medlemsorganisationer forbinder deres indsatser med globale sammenhænge og strukturelle forhold
og kommunikerer om disse. Ud fra afrapporteringer på CISUs oplysningspulje kan vi se, at der er en generel
tendens til, at CISUs medlemsorganisationer kommunikerer om strukturelle forhold i deres kommunikation
med omverdenen. Det kan desuden tydeligt ses i ansøgningerne til CISUs oplysningspulje, at CISUs
medlemsorganisationer inddrager deres partner(e) i oplysningsaktiviteter i Danmark.

Outcome Challenge 4
Medlemsorganisationer engagerer og ytrer sig offentligt for at styrke folkelig forankring og opbakning til
udviklingssamarbejde
Indikatorer – expect to see:
 Medlemsorganisationer deltager i koordination med hele u-landsmiljøet omkring politiske processer og
fortalervirksomhed;
 Det danske CSO miljø inddrager CISU som repræsentant for sine medlemmer i råd og politiske
processer;
 UM og andre civilsamfundsaktører inddrager CISU i politiske høringsprocesser, strategisk faglige
udviklingsprocesser samt referencegrupper.
Ved at engagere og ytre sig kan man påvirke borgere og det politiske system. Ytring er dog ikke et mål i sig
selv, og et konstant pres på politikerne ville ikke være hensigtsmæssigt. I 2017 har der ikke været en
markant særlig anledning til at engagere og ytre sig, såsom nedskæringer eller en ny udviklingspolitisk
strategi, hvorfor CISUs medlemsorganisationer i lavere grad har ytret sig. På den anden side, så vi en
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ivrighed både i forbindelse med Folkemødet 2017 og debatten om muligheden for at bruge
udviklingsbistandsmidler i Danmark.
Der var ved bevillingshavere i oplysningspuljen i 2017 en øget tendens til at komme i medier og tage
kontakt til politikere. Blandt CISUs medlemsorganisationer var der i 2017 en stærk tendens til at deltage
ved andres udviklingspolitiske debatter, men til gengæld ikke selv stable noget på benene. CISU har
desuden repræsenteret sine medlemsorganisationer i diverse politiske processer og sammenhænge, hvortil
en tilbagemelding fra politikere er, at CISU bliver bemærket. En forudsætning for, at CISUs
medlemsorganisationer kan engagere sig i udviklingspolitiske processer, er, at de har adgang til at deltage.
Vi så desværre i 2017 et eksempel på, at CISU og medlemsorganisationerne, på trods af CISUs forsøg på at
åbne processen, fik meget begrænset adgang til beslutningsprocessen omkring, hvordan Danidas
oplysningspulje skulle se ud. Herudover blev CISU ikke inddraget til at blive en del af styregruppen for 2030Netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål. Dette er bekymrende, da vi oplever
tendenser til en vis grad af lukket egendynamik omkring København, som kan have konsekvenser for
inddragelse af det centrale og vestlige Danmark samt mindre og frivillige organisationer i debatten om
udviklingssamarbejde.
En del af CISUs arbejde er at skabe adgang eller stille platforme til rådighed for, at CISUs
medlemsorganisationer kan engagere sig i debatter om dansk udviklingspolitik. CISU yder fortsat støtte til
Globalnyt og tilbød rådgivning og opfordring til at søge Oplysningspuljen i forbindelse med Folkemødet i
2017. CISU opfordrede desuden løbende sine medlemmer til at melde sig ind i relevante fora i Danmark
som for eksempel Globalt Fokus.
CISU har i 2017 repræsenteret sine medlemmer gennem et bestyrelsesmedlem i Verdens Bedste Nyheder
og et medlem af Globalt Fokus’ Styregruppe. Hertil kommer en række mere faglige poster for eksempel
deltagelse i faglige grupper under Globalt Fokus samt i bevillingsarbejde gennem repræsentanter i Dansk
Missionsråds Udviklingsafdeling, Danske Handicaporganisationer og Globalt Fokus’ bevillingsudvalg.
Med omlægningen af Danidas Udviklingspolitiske Råd i 2017 har CISU ikke længere en fast plads i Rådet.
CISU indstillede Lars Engberg-Pedersen (DIIS) og har en aftale om, at vi kan give ham kommentarer fra
medlemmerne med til møderne. Når det findes relevant, sendes mødeindkaldelse og dagsorden ud til
relevante medlemsorganisationer, som får mulighed for at komme med kommentarer. Engberg-Pedersen
er dog ikke forpligtet af kommentarerne. Endvidere mødes han en gang om året med CISUs bestyrelse.

Outcome Challenge 5
Medlemsorganisationer og deres sydpartnere har adgang til og benytter viden om støttemuligheder i
CISU såvel som i de lande de arbejder i
Indikatorer – expect to see:



Medlemsorganisationer deler deres kendskab om muligheder for funding og kapacitetsopbygning i Syd
med deres sydpartnere;
Medlemsorganisationer understøtter deres partnere i Syd i at undersøge muligheder for funding og
kapacitetsopbygning i Syd;
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Strategiske regionale/nationale kapacitetsopbygnings partnere samarbejder med CISU.

Gennem vores kurser har CISU også i 2017 prioriteret at styrke medlemmerne i at diversificere deres kilder
til funding. Vi afholdte to fyraftensmøder om fundraising, hvor vi delte de erfaringer og gode råd, CISU har
indsamlet hos både donorer, fonde og organisationer (oversigt findes også på vores hjemmeside).6
Derudover afholdte vi et fundraising-seminar med eksterne oplægsholdere fra fondsverdenen,
forskningsverdenen og en civilsamfundsorganisation med erfaring i fundraising. Både fyraftensmøde og
seminar var velbesøgt med hhv. 32 og 16 deltagere. Evalueringen af seminaret viste blandt andet, at
organisationerne er meget interesseret i ”hands-on-erfaringer”, der kan styrke deres eget arbejde med
fundraising. Der er altså fortsat en interesse fra danske organisationer i at søge midler andre steder end i
CISUs puljer, og CISU vil derfor også fremadrettet udbyde kurser og støtte med dette indhold.
Interessen bekræftes i afsluttende rapporter for bevillinger. Her fortæller bevillingshavere, hvilke initiativer
der er taget for at understøtte indsatsens bæredygtighed, samt hvordan de har understøttet deres
partnere i at undersøge muligheder for anden funding og kapacitetsopbygning. Svarene viser, at generelt er
partnernes rolle til at afsøge nye og andre funding muligheder blevet styrket. Der er større bevidsthed om
forskellige finansieringsmuligheder af projektindsatser, og hvordan det kan demonstreres, hvordan
finansiering anvendes på den mest ansvarlige, transparente, effektive og professionelle måde med gode
resultater og impact. Flere rapporter konkluderer, at partnerens styrkede faglige profil giver større
muligheder for at diversificere deres funding, herunder kapacitet til at søge større EU-projekter.
Når det kommer til deling af erfaringer med fonde på CISUs verdenskort, er medlemmerne mere
tilbageholdende. Kun fire organisationer sendte input til verdenskortet vedrørende fundingmuligheder i
Syd i 2017. Det er langt færre end i 2015, da verdenskortet blev lanceret. I forbindelse med revisionen af
CISUs verdenskort i de kommende år vil det blive overvejet, om vi kan dele viden om fonde på en bedre
måde. Verdenskortet præsenterer nu i alt 61 fundingmuligheder i Syd fordelt på 31 forskellige lande. CISUs
medlemmer har fortsat gratis adgang til fondsoversigter fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande (via siden
fonde.dk).
CISU har også i 2017 samarbejdet med strategiske regionale eller nationale kapacitetsopbygningspartnere.
CISU har 2 gange besøgt West Africa Civil Society Institute (WACSI), som er et vestafrikansk netværk med
base i Accra, i forbindelse med tjenesterejser til Ghana. Vi er i færd med at formalisere samarbejdet med
WACSI, som blandt andet har ledt til arrangementer i Danmark i september 2018. Desuden har CISU
gennemført netværkssamarbejde med andre paraplyorganisationer fra Holland (Partos), Storbritannien
(Bond), USA (Interaction) og Tyskland (The International Civil Society Centre) med henblik på at arbejde
med nye tendenser for paraplyorganisationer. CISU har iværksat netværkssamarbejde med CIVICUS,
Innovation4Change (I4C), Partos og Bond i forhold til innovation. CISU deltog også i CIVICUS International
Civil Society Week, hvilket ledte til flere arrangementer i 2018: I juni i Danmark for medlemsorganisationer;
en brown bag lunch i Danida om CIVICUS i samarbejde med Globalt Fokus; samt deltagelse i AGNA AGM i
Tbilisi.

6

http://www.cisu.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8j-metoder/ressourcemobilisering/fundraising-tips-v%C3%A6rkt%C3%B8jer-og-regler
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Outcome Challenge 6
Medlemsorganisationer og deres sydpartnere bidrager til opbygning af mangfoldige civilsamfund og
bæredygtige, fattigdomsreducerende resultater
Indikatorer – expect to see:
 Medlemsorganisationer og deres partnere i syd understøtter udvikling af forskelligartede, transparente
og ansvarlige civilsamfundsorganisationer;
 Medlemsorganisationer og deres partnere i syd gennemfører aktiviteter med bæredygtige,
fattigdomsreducerende hensigter.
En gennemgang af de afsluttende rapporter indsendt i 2017 viser - som nærmere analyseret i bilag 4 - en
høj målopfyldelse.

Målopfyldelse
3% 2%
17%

78%

Meget Lav

Lav

Middel

Høj

Meget Høj

I gennemsnit ligger målopfyldelsen, som vist nedenfor på 87 % Derudover rapporterer bevillingshavere
narrativt, at der udover de planlagte mål for indsatsen også er sket en række andre relevante ændringer.
Gennemsnitlig målopfyldelse i procent
Strategiske ydelser
Organisatorisk kapacitet
Fortalervirksomhed
Samlet

Mål 1
91,6
87,4
87,8
88,9

Mål 2
88,9
88,1
83,7
86,9

Mål 3
86,7
92,0
79,5
86,0

Samlet
89,1
89,2
83,7
87,3

På baggrund af en analyse i forhold til udviklingstrekanten kan det ses, at målopfyldelse vedrørende
strategiske ydelser og organisatorisk kapacitet begge ligger omkring 89 %, mens målopfyldelsen for
fortalervirksomhed ligger lavere, omkring 84 %. Dette er ikke overraskende, da fortalervirksomhed er et
vanskeligt målområde, som desuden i høj grad er præget af eksterne forhold.
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84 %
Målopfyldelse
Organisatorisk
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89 %

2017

Strategiske
ydelser

89 %

For så vidt angår partnerskaber mellem medlemsorganisationer og deres sydpartnere konkluderes det
generelt, at udover den faglige udveksling er partnerskabet også med til at skabe et fælles sprog, forståelse
og synergi partnerne imellem. Dette skaber en større dybde i partnerskabet og forbedrer derved rammerne
for gode resultater i indsatser. Generelt har partnerskabsindsatser givet partnere større legitimitet og
derved muligheder for at indgå i nye netværk og alliancer, og har åbnet nye døre til donorer og andre
partnerskaber. Enkelte rapporter konkluderer, hvordan partnerskabsindsatser har givet indsigt i, hvordan
det er at arbejde i et interkulturelt læringsmiljø, hvilket er styrket igennem partnerskaber.
Afsluttende rapporter for indsatser over 2 mio. kr. viser også i 2017, at indsatserne har bidraget til at
skærpe partnernes profil og rolle som civilsamfundsaktører. Flere rapporter konkluderer således, at
partnerskabet har styrket partneres tillid og faglighed og derved deres profil til at agere med tydelighed i
fortalervirksomhed. Enkelte rapporter konkluderer, at cases og evidens fra partnere har været brugt til at
udvikle positionspapirer, hvilke var centrale i netværksmøder og konferencer, som var med til at styrke
partneres profil og rolle som civilsamfundsaktører.
CISUs tematiske review til Uganda om fortalervirksomhed fremhævede eksempler på, hvordan
medlemsorganisationer og deres partnere har bidraget til opbygning af civilsamfund og
fattigdomsreducerende resultater. Med hensyn til opbygning af civilsamfund blev der fundet resultater på
3 niveauer; nemlig for det første empowerment af individer - primært målgrupper; for det andet som
styrkelse af partnerorganisationer særligt finansielt og vedrørende projektstyring; og for det tredje som
styrkelse af netværk og andet samarbejde mellem organisationer. Med hensyn til fattigdomsreduktion blev
der i det tematiske review konkluderet, at der var tale om forskellige former for fattigdomsreduktion;
nemlig økonomisk omkring forbedring af målgruppers levevilkår, såvel som socialt omkring adgang til
sundhed og uddannelse, politisk omkring civilsamfundets adgang til beslutningsprocesser, kulturelt omkring
minoriteters rettigheder og miljømæssigt omkring forbedring af miljømæssige aspekter.

Outcome Challenge 7
CISU vil som demokratisk baseret medlemsorganisation kontinuerligt udvikle sig for at levere ydelser
relevante for sine brugere
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Indikator – expect to see: CISU vil, baseret på LTA/PANT principper og gennem effektiv økonomistyring og
forvaltning, sikre løbende monitorering til understøttelse af organisatorisk læring og personaleudvikling
CISU inddrager sine medlemmer (participation) i sit arbejde flere gange årligt. I slutningen af 2017 besøgte
CISUs sekretariat og bestyrelse 35 medlemsorganisationer i hele landet i forbindelse med
medlemsdialogen. Det gav CISU masser af inputs til, hvordan vi bedre kan imødekomme
medlemsorganisationernes behov. Ligeledes gav besøgene inputs til CISUs strategi 2018-21. Analysen af
medlemsdialogen kan læses i bilag 1. Derudover var der en række participatoriske processer omkring
puljerevisioner, udbud af kapacitetsydelser samt status og dialog møder og generalforsamlingen i april.
Som altid har medlemsorganisationerne mulighed for at rejse behov i forhold til kapacitetsydelser og
puljesystem gennem de årlige status og dialogmøder (i 2017 afholdt den 14. og 16. november) samt i
løbende dialog med CISUs medarbejdere.
De forskellige dele af organisationen holdes ansvarlig ved hjælp af demokratiske strukturer og andre
styringsredskaber som for eksempel CISUs papirhierarkier (accountability). Dette gælder også inden for
økonomistyring, hvor vi har en aktiv intern revisor og påtegninger fra ekstern revisor uden anmærkninger.
CISUs bestyrelse er velinformeret om økonomien og godkender regnskab og budget, og bestyrelsens rolle
og forpligtelser er nøje beskrevet i et offentligt dokument. Bestyrelsen er demokratisk valgt på CISUs
generalforsamling og bliver blandt andet holdt ansvarlig ved hjælp af den årlige beretning.
Ved blandt andet at dække transportomkostninger og tilbyde kapacitetsydelser i hele landet samt sikre
adgang for kørestolsbrugere tilstræbes non-discrimination. Vi tilbyder også arrangementer for alle
erfaringsniveauer af medlemmer.
CISU stiller oplysninger om organisationens virke til rådighed for medlemsorganisationer/brugere,
samarbejdspartnere, donorer og offentligheden (transparency). Det vil sige, at eksempelvis bestyrelsens
arbejde, generalforsamlingens beslutninger, regnskaber, overenskomst og øvrige væsentlige dokumenter
er tilgængelige på vores hjemmeside. Det gælder naturligvis også information om adgang til medlemskab,
rådgivning, kurser og CISUs puljer.
Forvaltningen af CISUs puljer følger beskrevne procedurer, som ifølge Udenrigsministeriets seneste tilsyn i
2016 efterleves. Vi monitorerer desuden selv løbende på efterlevelsen. Ansøgere har fuld information om
behandlingen af sin ansøgning. CISU efterlever sine tilsynsforpligtelser og har samtidig et velfungerende
system for kalibrering af vurderingspraksis.
Monitorering, evaluering og læring
Vi arbejder aktivt med læring gennem rejser, efteruddannelse og feedback fra vores medlemmer/brugere.
Som en del af vores PALME-årshjul7 har vi årlig refleksion over de informationer, vi indsamler til
monitorering. Disse føder igen ind til læring og planlægning. Det blev i 2017 erfaret, at den overordnede
resultatramme var for rigid i forhold til de kraftige ændringer i vores kontekst. Der blev derfor udviklet en
7

PALME er en forkortelse for Planning, Accountability, Learning, Monitoring & Evaluation

16

række understøttende og mere fleksible monitoreringsmetoder som for eksempel tematiske reviews og
tracer studier som monitorering af puljereformen, som der er blevet afrapporteret særskilt på til
Udenrigsministeriet.
I 2017 har CISU arbejdet videre med de fem task-forces, der blev oprettet i 2016, for at undersøge nye
tendenser med relevans for kapacitetsopbygning og puljer. De resulterede blandt andet i en styrket tilgang
til skrøbelige lande og situationer i Civilsamfundspuljen og i CISUs vindende tilbud på at forvalte Danish
Emergency Relief Fund (DERF) samt til CISUs arbejde med FN’s verdensmål.
CISUs sekretariat
Fra efteråret 2017 er der sket en væsentlig omstrukturering i sekretariatets organisering, arbejdsformer og
kultur. Det skyldes en udvikling i konteksten, hvor der på en 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 i 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, der er mere eller mindre internt eller eksternt rettede - samt
med nogle eksplorative grupper indenfor prioriterede udviklingstemaer.
Det betyder, at CISUs sekretariat i dag fungerer meget 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.
I forhold til personalet er der indgået en overenskomstaftale om løn- og ansættelsesforhold, og vi afholder
årlige Medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Vi har et samarbejdsudvalg bestående af ledelsen,
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Endvidere blev der i 2017 gennemført
Ledelsesudviklingssamtaler (LUS) mellem formandskab og ledelse.

Afrapportering på særskilte mål – Rulleplan 2017-2020
UMs administrative retningslinjer for puljeordninger fra januar 2016 stipulerede, at CISU i 2016 stod i et
mellem-år, hvor der ikke var krav om at formulere særskilte mål i rulleplan for 2017. Da vi stod over for en
større reform af vores Civilsamfundspulje, skønnede vi dog, at det vil være formålstjenligt at formulere et
udvalgt udviklingsmål om dette. Nedenstående mål og indikatorer blev med udgangspunkt i
udspecificerede delindikatorer afrapporteret i forbindelse med dialogmødet med UM i januar 2018.
Afrapporteringen for 2017 vurderes derfor som gennemført, hvorfor kun kort status er givet nedenfor.
Vores fortsatte arbejde med forenkling af Civilsamfundspuljen er fortsat i 2018 og vil løbende blive særskilt
monitoreret.
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Rulleplan 2017 særskilte mål:
Mål til
rapportering
Puljereform
gennemført

Baggrund

Indikatorer for 2017

CISU påbegyndte i efteråret 2015
en revision af puljeretningslinjer,
da man havde konstateret et behov
for at opdatere og justere en række
punkter. Dette arbejde blev sat på
standby i foråret 2016 for at
afvente formuleringen af
Udenrigsministeriets nye
Udviklingspolitiske og Humanitære
Strategi og have denne som del af
grundlaget for ændringer i
puljerne. I forbindelse med FFL17
og tilhørende politiske processer
blev der klart, at der er behov for
mere end en revision af
retningslinjer – nemlig en reform af
vore samlede puljer.

 CISU vil have gennemført en
konsultativ proces med brugere
vedr. puljereformen

 CISU har forenklet krav i

Status
 Konsultativproces med høring
og Status & Dialog møder med
medlemsorganisationer
gennemført

retningslinjer og ansøgningsformater  Krav i retningslinjer og
samt forenklet
formater forenklet pr. 1.1.17
forvaltningsprocedurer
 Forvaltningsmæssige
 CISU vil have opdateret sine
procedurer opdateret pr.
forvaltningsmæssige procedurer for
1.1.17
gennemførelse og afslutning af CISU
bevillinger, så de reflekterer den nye  2 ansøgningsrunder for
udviklingsindsatser, løbende
puljestruktur
ansøgninger for
 CISU vil have gennemført
medborgerindsatser samt
ansøgningsrunder, som specificeret i
programproces gennemført i
puljereform vedtaget af bestyrelsen
2017

Rulleplan 2018 særskilte mål:
UMs retningslinjer for puljeordninger fra 1. januar 2018 stipulerer, at særskilte mål "forventes redegjort for
i forbindelse med den næste årskonsultation". Dette opfatter vi som, at særskilte mål fra vores Rulleplan
2018-21 skal behandles på tekniske konsultationer i oktober 2018, på trods af, at rapportering ikke vil
dække hele 2018. Nedenfor er derfor givet en kortfattet beskrivelse af status pr. september 2018.
Baggrunden for nedenstående mål og indikatorer er, at den Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi
samt Civilsamfundspolitikken fremhæver, at puljeordninger som CISU skal understøtte, at folkeligt
engagement
i
civilsamfundsarbejdet
understøtter
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.
Mål til
rapportering

Emneområder

Understøttelse af at 1.CISU vil udarbejde en
folkeligt engagement
ny strategi 2018-21 til
i civilsamfundsunderstøttelse af sit
arbejdet
virke
understøtter
meningsfulde
2.CISU vil nyorganisere
resultater indenfor
sit sekretariat til
verdensmåls-

Indikatorer
1. Godkendelse på generalforsamling
april 2018 af ny 2018-21 strategi
understøttet af efterfølgende
udarbejdelse af ToC og
resultatrammeværk (færdig efterår
2018)
2. Gennemførelse, operationalisering

Status pr. sep. 2018
8

1. Ny strategi blev efter konsultativ
proces godkendt på
generalforsamlingen i april 2018

2. Reorganisering af sekretariat
påbegyndt efterår 2017 og

8

http://www.cisu.dk/om-cisu/om-cisu-civilsamfund-i-udvikling/vedt%C3%A6gter--strategi-og-interneretningslinjer/overordnet-strategi
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dagsordenen

understøttelse af
implementering af
den nye strategi
3.CISU vil understøtte
folkeligt engagement
i
civilsamfundssamarb
ejdet gennem
forenklede finansielle
støtteformer og
kapacitetsydelser
4.CISU vil dokumentere
og kommunikere
resultater fra
medlemmernes
arbejde

og nyorganisering af CISUs
sekretariat
3. På baggrund af en konsultativ proces
med brugere, indsamling af
erfaringer fra den i 2017
gennemførte puljereform samt
opdaterede CSP retningslinjer til
understøttelse af folkeligt
engagement i civilsamfundsarbejdet.
Kapacitetsydelser vil blive
videreudviklet til at understøtte
medlemmernes arbejde.
4. CISU vil indsamle data og formidle
oplysninger om folkeligt engagement
i opnåelse af resultater fra
civilsamfundsarbejdet finansieret
gennem CSP. Dette vil ske på
baggrund af del-indikatorer
udarbejdet i 2016 - se bilag 3 – samt
nyt resultatrammeværk og et
tematisk review om partnerskaber.

operationaliseret i 2018
3. På baggrund af bruger dialog blev
retningslinjerne opdateret i august
2018. Endvidere blev nye tilgange til
rådgivning med øget fokus på
introrådgivninger og
kursusudbuddet fornyet i august
2018 med øget fokus på
organisationers samlede anvendelse
af kurser.
4. Data vedr. effekter fra forenkling af
CSP gennemført i 2018 (se bilag 3).
Som del af operationalisering af den
nye CISU strategi 2018-21 er et nyt
resultatrammeværk sammen med
ToC under udarbejdelse til
bestyrelsens drøftelse og
godkendelse 28.10.2018. Endvidere
er et tematisk review om
partnerskaber til Sierra Leone
9
gennemført i april 2018.

Tidligere reviews
Det sidste UFT ledede review af CISU blev gennemført ultimo 2015/primo 2016 og resulterede i en generel
positiv rapport med en række anbefalinger. CISU udviklede efterfølgende et management respons i form af
en opfølgningsmatrix. Status i forhold til denne er efterfølgende blevet præsenteret og godkendt på
årskonsultationer i 2016 og 2017. Matrix er derfor ikke vedlagt i denne rapportering. Et nyt review er
tentativt planlagt til at finde sted i efteråret 2019.
Det seneste finansielle tilsyn blev gennemført i 2016 og ledte til en generel positiv vurdering. CISU har
efterfølgende fulgt op på de identificerede enkeltstående observationspunkter. Et nyt tilsyn er planlagt til
10.10.2018.
De seneste tekniske og strategiske årskonsultationer blev gennemført henholdsvist i november 2017 og
januar 2018. På baggrund af disse blev det konkluderet, at CISU på tilfredsstillende vis har arbejdet med
forenklingsdagsordenen til at understøtte det folkelige engagement og meningsfulde resultater.
Sidstnævnte vil yderligere blive dokumenteret og kommunikeret på baggrund af den nye ToC og
resultatrammeværk, som CISU vil udvikle til operationalisering af CISUs 2018-21 strategi.

Fravigelser fra rulleplanen
Der er tale om relativt få fravigelser fra rulleplan 2017. Et område er, at det i rulleplan 2017 fremgår, at
CISU ville lave en forsøgsordning med at åbne for ansøgninger fra socialøkonomiske virksomheder til
civilsamfundspuljen. Dette har ikke fundet sted, dels da relativt få danske socialøkonomiske virksomheder
er formelt registrerede, dels da der i bestyrelsen var en bekymring for, efter de kraftige nedskæringer i
9

http://cisu.dk/Files/Filer/CISU/Landeprofiler/Sierra%20Leone/Thematic%20review%20report%20incl%20%20annexes
.pdf
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2016 med mange afviste støtteberettigede ansøgninger, at åbne for yderligere konkurrence om
begrænsede midler. CISU overvejer stadig, hvordan man bedst muligt kan arbejde med dette emne.
For det andet har der været et marginalt fald i rådgivninger, som skal ses i sammenhæng med besparelser i
2016 og vores udmelding til medlemsorganisationerne om at være opmærksomme på, hvor mange
rådgivninger de beder om, set i lyset af færre ressourcer i 2016. Endvidere var der i første halvdel af 2017
fysisk, alvorlig og længerevarende sygdom blandt nogle af CISUs rådgivere samt et dødsfald. Dette betød, at
enkelte rejser oprindelig planlagt til 2017 måtte skydes til start 2018, hvor de alle er blevet gennemført.
For det tredje har vi erfaret, at vores kommunikations- og lobbyarbejde er blevet udfordret af en udvikling,
hvor der er opstået en egendynamik omkring København, som har begrænset vores deltagelse i forskellige
beslutningsfora. Dette kan på sigt have en negativ virkning på den bredere folkelige udviklingspolitiske
debat i Danmark.

CISUs bidrag til Danidas Verden 2030-strategi og verdensmålsdagsordenen
Indledningsvist skal det pointeres, at CISUs rulleplan 2017-20 blev indleveret i efteråret 2016 – og derfor før
Danidas Verden 2030 strategi formelt blev præsenteret af Udviklingsministeren i januar 2017. Dette
betyder, at Rulleplan 2017-20 var formuleret før det endelige indhold af 2030 strategien var kendt.
Verden 2030 strategien indeholder en række aspekter, hvoraf særligt to er relevante for CISU som
puljeordning. Disse er at understøtte det folkelige engagement samt at arbejde for meningsfulde
udviklingsresultater. Et centralt element for at opnå disse overordnede mål er, at CISU arbejder for at
forenkle adgang til sine puljer, så de fremmer folkeligt engagement såvel som meningsfulde
udviklingsresultater. Dette har CISU arbejdet intenst med i 2017 og således gennemført en puljereform for
civilsamfundspuljen pr. januar 2017 med det klare mål, at civilsamfundspuljen i endnu højere grad skal
reflektere de ansøgende organisationers kapacitet, samt de ansøgte indsatsers karakter og størrelse.
Puljereformen er efterfølgende blevet operationaliseret og har som beskrevet ovenfor haft en række
positive effekter. Det skal pointeres, at CISU fortsat arbejder med forenklingsdagsordenen og således har
lavet en sproglig revision i august 2018 og planlægger en mere gennemgribende revision til januar 2019.
Ændringer i civilsamfundspuljens retningslinjer er blevet akkompagneret i videreudvikling af vores
kapacitetsydelser i form af kurser og rådgivninger og kommunikeret til vores medlemsorganisationer.
Med hensyn til dokumentation og kommunikation af meningsfulde resultater blev der ultimo 2016/primo
2017 gennemført et tematisk review vedrørende fortalervirksomhed til Uganda samt et tracer studie til
Filippinerne. Disse er blevet fulgt op af et tematisk review om partnerskaber til Sierra Leone i april 2018 og
et tracer studie til Gambia og Senegal i efteråret 2018.
CISUs arbejder for opnåelse af overordnede mål i Verden 2030 strategien om at understøtte folkeligt
engagement og opnå meningsfulde udviklingsresultater indenfor alle 17 verdensmål, hvor
civilsamfundsperspektivet reflekteres ved, at vi med udgangspunkt i verdensmål 16 og 17, gennem
fortalervirksomhed og partnerskaber, finansielt og kapacitetsudviklingsmæssigt understøtter indsatser, der
udfolder sig i forhold til de 15 andre verdensmål. Til understøttelse af dette registrerer vi alle bevilgede
indsatser i forhold til de 17 verdensmål. Endvidere har vi kapacitetsydelser rettet mod udvalgte verdensmål
samt bruger verdensmålene i vid udstrækning som ramme for vores kommunikation.
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Bilag 1: Analyse af 2017 medlemsdialog

Medlemsdialog – analyse
April 2018
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Introduktion
I oktober, november og december 2017 drog CISUs sekretariat og bestyrelse rundt i hele landet for at
mødes med alle medlemsorganisationerne – et forløb der førte ud i alle hjørner af Danmark fra Nykøbing
Falster, til Esbjerg og Thisted. Det blev til i alt 35 dialogmøder, som har givet CISU masser af inputs til at
forstå, og komme nærmere, eksisterende tendenser for medlemsorganisationerne og deres partnere i
udviklingslande og, ikke mindst, til hvordan CISU bedre kan imødekomme nogle af
medlemsorganisationernes udfordringer og behov.
CISUs medlemsorganisationer udgør en enormt bred skare af organisationer i forhold til størrelse, kapacitet
og tematisk fokus. I udvælgelsen af organisationer er der blandt andet blevet valgt ud fra deres størrelse,
om de har haft bevillinger hos CISU, har fået rådgivning eller været på kursus. Denne diversitet kom særligt
til udtryk gennem møderne med organisationerne.
CISU ønskede en helt åben dialog og der blev derfor gjort plads til at medlemsorganisationerne kunne tale
om det, de havde på hjerte. I nogle tilfælde har CISU spurgt direkte til tematikker som Verdensmålene og
privatsektorsamarbejde, i andre tilfælde har organisationerne selv bragt det på banen eller har slet ikke
nævnt det. Analysen bærer derfor præg af, at der peges på nogle tendenser gennem dialogmøderne, som
ikke nødvendigvis er repræsentativt for alle medlemsorganisationerne. CISU har brugt indholdet fra
møderne til at komme tættere på medlemsorganisationerne samt at få et indblik i hvad der rører sig i
danske såvel som udenlandske civilsamfund.
CISU er blevet mødt med en enorm positiv tilbagemelding på medlemsdialoginitiativet, og der er en stor
forhåbning og forventning om at dette, i en eller anden forstand, vil fortsætte fremadrettet, i et anderledes
format end hidtil i form af mere direkte og gensidig kontakt mellem CISU og medlemsorganisationerne.

Overordnede konklusioner
De mest iøjefaldende tematikker og udfordringer som medlemsdialogen har affødt, er:
o Stor differentiering i kapaciteter blandt medlemsorganisationer og et behov for at behandle dem
forskelligt;
o Organisationers bæredygtighed – mobilisering og fastholdelse af frivillige;
o Indskrænkende råderum for civilsamfundet i samarbejdslande/shrinking political space;
o Udfordringer og muligheder for udvidelse af netværk og andre typer partnerskaber;
o Kommunikation og løbende dialog med medlemsorganisationerne.
CISU har længe arbejdet ud fra princippet om at møde medlemsorganisationerne ’der hvor de er’. Denne
medlemsdialog har kun bekræftet behovet for at behandle organisationerne som individuelle
organisationer ud fra en påskønnelse af deres forskellige kapaciteter og behov. Der ønskes langt større
differentiering i samarbejdet med CISU gennem brugerspecifik kommunikation (fx retningslinjer),
kursustilbud, rådgivning, netværksskabelse, etc.
Der efterspørges støtte til at sikre organisatorisk bæredygtighed gennem frivillig mobilisering og
fastholdelse. Arbejdet med frivillige fylder betydeligt hos de fleste adspurgte organisationer.
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Der konstateres at råderummet for civilsamfundet i de kontekster medlemsorganisationerne arbejder i, er
under enormt pres, og at det påvirker samarbejdet med de lokale partnere og deres fælles arbejde på
forskellige måder, fx i forhold til sikkerhed.
Desuden er der generelt et ønske om at samarbejde bredere i organisationernes arbejde. Udfordringen er
ofte manglen på ressourcer til at opsøge og udvikle meningsfulde samarbejder med andre aktører.
Derudover var overraskende mange medlemsorganisationer ikke klar over omfanget af CISUs ydelser, og
hvad de kan få ud af deres medlemskab og relation til CISU. Samtidig udtrykker en del et behov for, at CISU
er mere synlig og at de selv skal gøre mere brug af relationen til CISU. Dog er der også meget, af det som
efterspørges, som CISU allerede tilbyder, hvilket signalerer et behov for mere og bedre kommunikation
til/med medlemsorganisationerne.

Danske civilsamfundsorganisationer
Akademisering og professionalisering
Medlemsdialogen gjorde det tydeligt, at der er stor forskel i udfordringerne for CISUs
medlemsorganisationer. Flere fremhævede udfordringerne og problematikken ved at udviklingsmiljøet er
blevet mere og mere professionaliseret og til tider for akademisk – en udfordring mange også ser i deres
relation til CISU. For eksempel i forhold til forståelse af retningslinjerne og forvaltningspraksis. Nogle
organisationer påpeger, at de har svært ved at følge med, og at der stilles for store krav til dem. For mange
af dem stilles der store – og nogle gange for store – krav til deres kapacitet. Én organisation siger:
Et godt hjerte er ikke nok mere til at skrive en god ansøgning. Det er for så vidt ok, så der ikke ’bliver
snydt med pengene’, men det er alligevel rigtig svært!
En anden organisation nævner, at de har følt sig fremmedgjort på et kursus, fordi der blev talt et sprog,
som de slet ikke forstod. Det er primært de mindre, frivilligbårne organisationer der er særligt frustrerede
over kravene. Størstedelen af de interviewede organisationer italesatte ellers ikke kravene som et stort
problem. Felere af de større organisationer opfordrede CISU til at blive endnu mere nutidig og relevante for
de større, mere erfarne organisationer – at CISU også formår at være specialister på nogle områder, som de
større organisationer ville kunne drage nytte af.
Medlemsdialogen peger derfor på, at medlemsorganisationerne har et behov for at blive set i forhold til
deres individuelle kapaciteter og at der i højere grad skal differentieres og nytænkes i tilbuddene til
medlemmerne.
Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Der er et behov for at kigge på, hvordan CISU kan bruges som platform for, at de organisationer med
mindre kapacitet kan få bedst mulig støtte i deres arbejde (fx en mikro-pulje, basiskurser, etc.)
o Der bør igangsættes en åben debat om, om CISU er for akademisk og/eller om graden af akademisering
er nødvendig for at stille de behørige krav til brug af offentlige midler?
o Kan CISU nytænke måden at forklare de høje krav på – således at medlemsorganisationer ikke
fremmedgøres, men alligevel opnår en forståelse for, at vi alle har et ansvar i udviklingssamarbejdet
(jævnfør en ’do no harm’ politik)?
o Hvordan kan CISU være endnu mere nutidig og relevant for de erfarne organisationer?
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Organisationers bæredygtighed – mobilisering og fastholdelse af frivillige
En af de største udfordringer for mange af CISUs medlemsorganisationer er mobiliseringen, rekrutteringen
og fastholdelsen af frivillige. Her er større skift i frivilligomsætning en særlig udfordring for mange. De
oplever, at det er svært at finde, motivere og engagere nye og yngre kræfter til deres organisationer,
hvilket der er flere teorier om mulige årsager til. Udover at mange frivillige nok tiltrækkes af de større
organisationer pga. deres synlighed og potentielle fremtidsmuligheder, så kan der også være en
problematik omkring, at såkaldte ’founding fathers/mothers’ har svært ved at give slip og videregive
arbejdet selvom de anerkender og ønsker at give arbejdet videre. Medlemsorganisationernes frustrationer
angående rekruttering af frivillige, er ikke et udtryk for, at de ikke mener der findes unge potentielle
frivillige i Danmark, men i højere grad, mangel på viden og ideer om hvor og hvordan man kan fange deres
opmærksomhed og få dem engageret i arbejdet. Flere har oplevet at de har fået yngre kræfter til
organisationen, men at de hurtigt smutter igen.
Andre medlemsorganisationer har god succes med at rekruttere og fastholde frivillige i deres arbejde, men
det har også krævet en vis mængde tidsmæssige og til tider økonomiske ressourcer. De ’udfordrede’
organisationer er bevidste om, at det vil kræve en del menneskelige ressourcer at få opbygget en solid
skare af frivillige – ressourcer de ofte påpeger, at de ikke har.
Nogle organisationer nævner desuden, at de er allermest udfordret i forhold til at vokse organisatorisk,
fordi de vil arbejde så billigt som muligt og at 100 % af alle deres midler skal gå til udlandet. Det er derfor
svært at investere tid og ressourcer i at rekruttere flere frivillige.
Andre udtrykker også et ønske om at inkludere andre typer af frivillige – ikke de klassiske frivillige fra
udviklings- eller Afrika studier eller antropologi, men at samarbejde med ingeniører, håndværkere, etc. som
kan bidrage med en helt anden faglig viden. De ønsker derfor erfaringsudveksling og sparring fra CISU og
andre organisationer på dette område.
De større, mere professionaliserede organisationer er derimod udfordret i at balancere involveringen af
frivillige og samtidig at holde en fast strategisk linje. At engagere frivillige er derfor ofte associeret med en
vis risiko for at de kan tage deres bidrag ud af et sidespor som ikke er overensstemmelse med resten af
organisationen. For nogle af de større organisationer er der derfor ikke en lige så stor interesse i at
rekruttere store mængder frivillige, men derimod at afsøge hvordan man kan bruge frivillige på en
konstruktiv måde sammen med resten af organisationens arbejde. Der er derfor igen differentiering i behov
hos medlemsorganisationerne inden for frivilligområdet.
Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Er der behov for, at CISU sætter større fokus på udfordringerne og potentialerne ved at arbejde med
frivillige sammen med medlemsorganisationerne?
o Kan der være et behov for at kigge på hvilke(n) typer af frivillighed, man ønsker i sin organisation?
Hvordan de kan engageres i foreningens arbejde og få en stærk tilknytning til organisationens sag samt
at give dem ansvar for at sikre motivation og fastholdelse?
o Opfattelsen af, at det er problematisk at anvende midler til at rekruttere og fastholde frivillige
opfordrer til at diskutere, hvorfor det ikke er ’tilladt’ at investere i frivillighed og folkeligt engagement
herhjemme i Danmark for at de til gengæld giver noget tilbage.
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Civilsamfundsorganisationers bidrag
Nogle af organisationerne fremhæver nødvendigheden af at påvise og få mere anerkendelse for den
merværdi, civilsamfundet og civilsamfundsorganisationer i Danmark skaber i Danmark såvel som i udlandet.
Vi skal se mere på baglandet herhjemme. Vi skal sikre folkelig opbakning til bistanden. Ikke kun via
oplysning. Oplysning og projekter globalt. Det SKAL hænge sammen.
Her opfordrer de CISU til at spille en større rolle – både i forhold til at fremhæve medlemsorganisationernes
resultater og gode historier, men også mere politisk i forhold til civilsamfundets rolle og generelle
værdiskabelse (se mere i afsnittet Medlemsorganisationerne og CISU).
Dér, hvor organisationerne bekymrer sig mest om udviklingen i Danmark, er, når der er udsigter til
nedskæringer eller omfordeling af bistandsmidler.
Civilsamfundskassen skrumper – vi skal synliggøre medlemsorganisationernes bidrag og rolle og
vigtigheden af bistanden.
Der er generelt en meget stor bekymring for, hvor deres næste midler skal komme fra og bæredygtigheden
og overlevelsen af deres organisationer.
Flere medlemsorganisationer udtrykker en frustration over mangel på ’opbakning’ til deres arbejde, hvilket
også indikerer et behov for, at deres indsats bliver fremhævet mere i samfundsdebatten. De ser ikke
nødvendigvis sig selv som en væsentlig aktør i det store hele, der rent faktisk bidrager til at bekæmpe
fattigdom og at de kan være med til at påvirke den politiske dagsorden i Danmark. Det er ofte koblet til
fremhævelsen af deres resultater i relation til mulighederne for at sikre flere midler.
Koblingen mellem deres eget arbejde og hvad der ellers foregår i udviklingsmiljøet i Danmark og deres
deltagelse i den samfundsmæssige debat var ellers noget fraværende i samtalerne. Om dette er en
tilfældighed eller om de har en så stor tilknytning og identitetsfølelse i deres eget arbejde, at hvad der
ellers foregår i samfundet er sekundært, kunne være interessant at grave mere i. Det er ikke gældende for
alle interviewede medlemsorganisationer, men engagementet i politik der vedrører det danske
civilsamfund, fyldte generelt ikke meget i samtalerne.
Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Hvad tænker medlemsorganisationerne egentlig om deres rolle og betydning i Danmark på et større
samfundsmæssigt plan? Og er der en interesse i at tage nogle større diskussioner på et politisk niveau
om civilsamfundets rolle i Danmark og ude?
o Er den til tider manglende interesse og engagement i det danske udviklingsmiljø et spørgsmål om
mangel på ressourcer? Er det et område CISU skal fokusere på? Skal CISU gå foran?

Partnerskaber
Mange af CISUs medlemsorganisationer virker til at være meget bevidste om, at forskellige typer af
partnerskaber kan have en værdifuld indflydelse på deres arbejde. Alternative partnerskaber end den
klassiske CSO til CSO partner struktur, er en af de store tendenser i udviklingsmiljøet i Danmark og
udlandet, men det virker ikke til, at dette kommer som en stor overraskelse eller som en nyhed for mange
af organisationerne, som i mange år har indgået i mindre og større partnerskaber med kommuner, andre
organisationer og virksomheder. Især de mindre organisationer er gode til at benytte sig af deres lokalmiljø
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og andre aktører, som de anser for væsentlige for at kunne rykke noget i deres arbejde. Det er oftest
mindre samarbejder, men er ikke mindre betydelige.
Flere organisationer understreger, at alternative partnerskaber er ressourcekrævende at etablere – særligt i
forhold til samarbejde med privatsektoren. Generelt kan medlemsorganisationerne godt se potentialet i at
samarbejde med virksomheder, men er også påpasselige med at springe ud i hvad som helst.
Det er ikke nødvendigvis nemt at arbejde med virksomhederne. Nogle [virksomheder] gør det kun for at
profilere sig gennem CSR, andre gør det lidt mere grundigt.
Flere medlemsorganisationers erfaringer tyder på, at samarbejdet med virksomheder for det meste handler
om fundraising, og at midlerne ofte er meget små i forhold til den indsats, det kræver.
Det er ofte små midler, der kommer ud af privatsektorsamarbejde, og det kræver enormt meget
arbejde. Vi har ikke ressourcerne til det. Vi har ikke et brand. Det ville tage tid fra at lave godt
udviklingsarbejde.
Der tales mere og mere om andre typer af partnerskaber, men ligesom NGOerne som måske synes det
er svært, synes virksomhederne det samme. Der tales to forskellige sprog og det er svært at finde det
fælles fodslag.
For nogle er der en klar interesse i at udforske potentialet i privatsektorsamarbejde mere – med opfordring
til CISU om at facilitere videns- og erfaringsudveksling og eventuelle match – hvor andre synes det er for
risikabelt i forhold til deres organisations værdier og sociale ansvarlighed. Medlemsorganisationerne
efterspørger derfor viden og kritisk stillingtagen til samarbejde med privatsektoren. De interesserede
organisationer ønsker inspiration og en guide/skabelon til samarbejde med virksomheder samt assistance
til at starte dialogen og at blive i stand til at tale ind i virksomhedernes sprog og forståelsesramme.
Samarbejdet med andre aktører som sociale bevægelser, universiteter, myndigheder, etc. fylder ikke meget
i dialogen. Meget få fortalte om deres erfaringer med at samarbejde med danske såvel som udenlandske
bevægelser, myndigheder, osv. Internationalt sektor-til-sektor myndighedssamarbejde (domstol til
domstol, hospital til hospital, etc.) med involvering af civilsamfundet er ikke noget der afspejles i
medlemsdialogen på trods af, at det er et større strategisk fokus for Danida.
Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Hvordan kan CISU arbejde med at indsamle og videreformidle erfaringer med alternative
partnerskaber?
o Skal CISU have mere fokus på sektor-til-sektor myndighedssamarbejde, samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, sociale bevægelser, aktivisme, etc.?
o Hvilken rolle skal CISU have i forhold til at klæde medlemsorganisationerne på til at indgå i disse
partnerskaber?

Arbejdet i udviklingslande
Medlemsdialogen har bekræftet, at shrinking political space ER en udfordring hos CISUs
medlemsorganisationer og deres partnere. Relateret til organisationernes rettighedsbaserede arbejde er
det særlig tydeligt, at det er svært at kritisere myndighederne, fordi man dermed risikerer at
kompromittere de lokale CSOers muligheder for at agere.
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Ortega har skærpet råderummet for civilsamfundsorganisationer. Det skal køres ind over regeringens
eget parallelsystem, som er bundet op på en politisk dagsorden. Regeringen chikanerer alle andres
tiltag. Siden er der mange NGO'er, der har enten trukket sig eller er blevet smidt ud. Det er rigtig svært
at arbejde, hvis ikke man arbejder direkte sammen med regeringen.
Valget om, eller at finde balancen mellem, at have en aktivistisk eller dialogbaseret strategi til det
rettighedsbaserede arbejdet er derfor noget, som udfordrer flere organisationer.
Det stadigt indskrænkende råderum for civilsamfundet i udlandet hænger også tæt sammen med
bekymringer angående sikkerhed. For nogle er det slet ikke muligt at indgå i en lokalpolitisk diskussion pga.
trusler og høje sikkerhedsrisici.
Flere medlemsorganisationer udtrykker også frustration over (mangel på) frivillighed i de lande, de arbejder
i. Efter årtier med donorer der har givet folk penge for at deltage i aktiviteter, er det ofte svært at
overbevise folk om værdien af det frivillige arbejde for dem selv såvel som deres lokalområder. Partnerne
og de danske organisationer står derfor ofte i situationer, hvor de skal bryde med en historisk problematisk
praksis.
Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Hvordan kan CISU arbejde med medlemsorganisationerne og deres partnere om at navigere i den
stadig tiltagende indskrænkning af civilsamfundets råderum og handlingsmuligheder?
o Hvordan kan CISU og medlemsorganisationerne arbejde med udfordringer relateret til en historisk
problematisk praksis med, at donorer har givet økonomiske ressourcer i bytte for
civilsamfundsengagement?
o Hvad betyder det for et partnerskab, når der kommer penge i spil? Der er forskel på venskaber og
partnerskaber, hvor penge er involveret – hvad sker der med partnerskabet? Og de frivillige?

Verdensmålene
Der er generelt en positiv respons på Verdensmålene, men der er lang vej igen i forhold til at forstå,
hvordan de kan anvendes konkret i udviklingsarbejdet samt stor forskel på i hvilket omfang, de vil blive
brugt af medlemsorganisationerne.
Det medvirker til, at vi kan se vores mindre indsatser i en større sammenhæng og det bekræfter deres
værdi!
Vi ser muligheder i 2030 dagsordenen, fordi der er stor opbakning til den. I modsætning til Millennium
Development Goals, som meget få kendte til udenfor udviklingsmiljøet, er SDG’erne mere bredt ud. Det
er dog en udfordring, at den danske regering primært ønsker at støtte erhvervslivet og at skabe danske
arbejdspladser under dække af Verdensmålene. Derudover viser regeringen kun de mål, hvor det går
godt. Det er derfor NGO’ernes opgave at presse på med, at alle mål skal gælde.
Mange medlemsorganisationer har identificeret de Verdensmål, som de arbejder med i organisationen, og
profilerer sig nogle gange ved hjælp af dem. Kun én organisation nævner muligheden for at bruge målenes
indikatorer direkte i deres eget arbejde. Indtil videre skaber Verdensmålene en ramme og fælles forståelse i
udviklingsmiljøet og medlemsorganisationerne nævner flere gange, at de kan se værdien af deres arbejde i
en ny kontekst – i et nyt perspektiv.
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Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Hvordan kan CISU balancere et kritisk blik på Verdensmålene og deres begrænsninger/udfordringer
samtidig med at være fortaler for indholdet i målene?
o Er der behov for en diskussion af, hvordan CISU forholder sig til det private erhvervsliv i relation til
Verdensmålene? Mere samarbejde eller kritik af brugen af Verdensmål til profitoptimering? Skal CISU
og medlemsorganisationerne spille en rolle her?

Medlemsorganisationerne og CISU
En central læring som CISUs sekretariat tager med sig fra medlemsdialogen er, at det ofte var oplevelsen, at
medlemsorganisationerne ikke var klar over bredden og mulighederne i CISUs ydelser. Det gælder alt fra at
få rådgivning, på hvilket stadie, hvor mange gange man kan bede om rådgivning, hvad man kan få
rådgivning til, bredden i kursusudbuddet, Verdenskortet samt indholdet og mulighederne i de forskellige
puljer – især medborgerindsatser var fremmed grund for en del. Overraskelsen over bredden i tilbud gjaldt
både de større som mindre organisationer, men særligt de organisationer med mindre kapacitet kendte til
endnu færre tilbud (fx at man gerne må få mere end én rådgivning i forbindelse med en projektansøgning).
Det er derfor tydeligt, at der også fremover ligger et stort arbejde i at forbedre kommunikationen til og
medlemsorganisationerne og derfor blev medlemsdialogen også modtaget med kyshånd. Flere
organisationer var på vej til eller havde overvejet at melde sig ud, men håbede på at dialogen ville kunne
forny relationen og samarbejdet med CISU. Flere organisationer er dog også bevidste om, og anerkender, at
de også selv har et ansvar for at holde sig opdaterede på, hvad der foregår i CISU og selv at række hånden
ud.
Mulige diskussioner affødt af medlemsdialogen
o Hvordan kan vi fortsætte håndsrækningen og dialogen med medlemsorganisationerne fremover?
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Bilag 2: CISUs resultatrammeværk
Forkortelser: MO: medlemsorganisation. PS: partnerorganisation i Syd, Danske CSOer; MOer og andre danske org.
Strategisk mål
Boundary
Outcome
Progress markers
Partner
Challenge
Expect to see
Like to See
Love to see
Strategisk mål 1:
MOer
Outcome
MOer arbejder ud fra
MOer understøtter PSers
Et stort antal
challenge 1:
rettighedsbaseret
finansielle og
forskelligartede,
MOer anvender
principper.
organisatoriske
dansk baserede,
deres erfaringer
bæredygtighed
folkelige
og opbyggede
MOer arbejder aktivt
organisationer er
kapacitet til at
med organisatoriske
MOer bruger egne
i stand til at indgå
arbejde ud fra
strukturer og
erfaringer til at fremme
i gensidigt
LTA/PANT
kompetencer.
PSers udvikling som
forpligtende
principper
rettighedsbaseret
partnerskaber og
MOer bruger CISU i
civilsamfundsaktør
netværk med
forbindelse med
Syd
civilsamfundsorg
organisatorisk og
organisation
anisationer i
strategisk udvikling
er bidrager
fattige lande, og
væsentligt til
Antagelser:
at de evner at
udvikling af
 Når man opkvalificerer MO’er indenfor organisationsudvikling, så
være synlige og
Nord
anvender de den viden de får i egen organisation og bruger den i
samarbejdende
organisation
deres partnerskaber. Vi forventer dette bidrager til udvikling af
aktører i
ers arbejde.
stærkere organisationer, som er bedre i stand til at udføre det
Danmark
arbejde, de sætter sig for.
 Vi antager at når MO’er er på kursus og benytter sig af CISU’s
Antagelser:
ydelser, positionspapirer og andre informationer på hjemmesiden,
 CISU har en
relateret til LTA/PANT, at de også begynder at omsætte det til egen Syd
organisation
central rolle i det
brug i deres organisationer.
er anser
danske miljø som
 Vi antager, at når MO’er modtager rådgivning i forbindelse med en
partnerskab
kapacitetsudvikle
ansøgning til Civilsamfundspuljen, så er der ikke kun større
et med
r af en
sandsynlighed for at de får en bevilling igennem hos CISU, men
MOer som
differentieret
desuden at de har fået en bredere forståelse for
effektivt,
medlemsskare.
udviklingsproblematikker, som omsættes i samarbejdet med den
væsentligt
 MO’er ser CISU
lokale partner.
og
som relevant og
MOer
Outc.chall. 2:
MOer og
MOer og PSer indgår i
troværdigt.
dækkende
MOer bruger
partnerorganisationer netværk som arbejder
udbyder af
deres kapacitet til arbejder i netværk og med advocacy med en
kapacitetsydelser
at indgå i
alliancer og bruger
stærkere stemme
 Den danske
relevante
inputs fra andre
MOer og
Civilsamfund
netværk og i
organisationer i deres MOer og PSer søger
PSer
Politiks mål for
fleksible og
arbejde
samarbejde med
samarbejder
støtte gennem
innovative
relevante
danske
partnerskaber
MOer indgår i
sociale/offentlige/private bredt om
strategisk
puljeordninger er
med
innovative, fleksible
aktører i Nord og Syd
funderede
relevante for
organisationer i
og gensidigt
indsatsform
medlemmer og
fattige lande med forpligtende
er der
MO’er derfor ser
fokus på
partnerskaber
bidrager til
CISU’s puljer som
gensidige bidrag.
udvikling i
relevante
Antagelser:
fattige
støtteformer for
 MO’er og PS’er vælger at prioritere at indgå i netværk og alliancer i
lande.
deres arbejde.
hhv. Nord og Syd for der igennem at fremme deres arbejde.
 MO’ers netværk- og alliance arbejde har relevans for PS’er.
 MO’er er indstillet på at afprøve nye partnerskabsformer og nye
partnerskabsrelationer.
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Strategisk mål 2
Beslutningstager
e, fagpersoner og
den danske
befolkning
bakker op om det
danske
engagement i
udviklingssamarb
ejdet og
anerkender, at
stærke og
folkeligt
forankrede
civilsamfund har
en
mangfoldighed af
roller og ansvar i
udviklingssamarb
ejde, både lokalt,
nationalt og
globalt.
Antagelser:
 Vi antager at
nuanceret,
konstruktiv og
troværdig
kommunikation
vil føre til mere
opbakning i den
danske
befolkning.
 Der er i det
politiske miljø i
DK mulighed for
MO’erog CISU
at opnå adgang
til
beslutningsrum.
 MO’er og CISU
bruger aktivt de
tilgængelige
politiske
beslutningsrum
for at påvirke
relevante dele
af regeringens
politik.

 MOer
 PSer
 Danske
CSOer
 Globalt
Fokus
 ’Verdens
Bedste
Nyheder’
 Kommunik
ationsnetv
ærk (eks.
DARE,
DEEP)
 Oplysnings
udvalg
 MOer
 Globalt
Fokus
 UM/Udvikl
ingspolitis
k Råd
 Relevante
politikere

Outcome challenge 3:
MOer synliggør
mangfoldigheden af
partnerskaber og
resultater fra
indsatser.

MOer
kommunikerer
deres bidrag til
udviklingssamarb
ejdet fx ved at
anvende
oplysningspuljen
og 3% PRO midler
til
oplysningsarbejde
.

MOer og deres partnere
kommunikerer om
underbyggede resultater
og deres
fortalervirksomhed i både
Nord og Syd og udgør en
integreret del af
partnerskaberne
MO’er forbinder deres
indsatser med globale
sammenhænge og
strukturelle forhold og
kommunikerer om disse.

Antagelser:
 MO’er bruger deres læring fra CISUs kurser til at kommunikere fx
ved at bruge oplysningspuljen
 MO’er har vilje til at kommunikere og prioriterer at bruge tid på det
Outcome challenge 4: MOer deltager i
MOer indgår i en åben,
MOer engagerer sig i sammen med
kritisk og konstruktiv
den offentlige debat
hele udialog med relevante
og ytrer sig for at
landsmiljøet
beslutningstagere.
styrke folkelig
omkring politiske
forankring og
processer og
opbakning til
fortalervirksomhe
udviklingssamarbejde d.
t.
Det danske CSO
miljø inddrager
CISU som
repræsentant for
sine medlemmer i
råd og politiske
processer

Danske
CSOer søger
indflydelse i
relevante
udviklingspo
litiske
processer.

MOer og
PSer
arbejder for
fælles ”sag”
gennem
fortalervirks
omhed i
Nord og Syd.

MOer og
PSer
arbejder i
CS-netværk
med
sammenhæ
ng mellem
lokale,
nationalt og
globale
niveauer.

UM og andre CSaktører inddrager
CISU i politiske
høringsprocesser,
strategisk faglige
udviklingsprocess
er samt
referencegrupper.
Antagelser:
 Ved at engagere og ytre sig kan man påvirke borgere og det
politiske system
 MO’er vil have adgang til og vil prioritere at deltage i debatter om
udvikling
 CISU vil som repræsentant for sine medlemmer blive hørt i
beslutningsfora vedr. udviklingspolitiske emner.
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Strategisk mål 3:
Danske
organisationer og
deres partnere
arbejder aktivt
for udvikling, der
sikrer
menneskers
rettigheder,
fremmer global
retfærdighed og
modvirker
årsagerne til
fattigdom både
på lokalt,
nationalt og
globalt niveau.

MOer
PSer
UM &
Ambassad
er
CIVICUS og
andre
kapacitets
opbygning
sak-tører
og fonde i
Syd

Antagelser:

 MO’er og
PS’er vil
prioritere at
bruge og
udvide
relevante
råderum for at
styrke
opbygningen
MOer
af
demokratiske, PSer
uafhængige
og
mangfoldige
civilsamfund i
Syd.
 Donorer
udvikler
fleksible
støttemulighe
der i Syd og
Nord, som
reelt er åbne
og
tilgængelige
for MOers
partnere.

Outcome challenge 5:
MO’er og PS’er har
adgang til og benytter
viden om
støttemuligheder i
CISU såvel som i de
lande de arbejder i.

MOer deler deres
kendskab om
muligheder for
funding og
kapacitetsopbygni
ng i Syd med PSer

PSer søger funding og
kapacitetsopbygning i
Syd.

MOer
understøtter PSer
til i at undersøge
muligheder for
funding og
kapacitetsopbygni
ng i Syd .

UM og ambassaderne
benytter sig af CISUs
ekspertise til udvikling af
sydfunding og kapacitets
udvikling, som er relevant
for MOer og PSer.

PSer kombinerer Nord og
Syd funding.

Strategiske
regionale/nationa
le kapacitetsopbygnings
partnere
samarbejder med
CISU.
Antagelser:
 Medlemsorganisationer er villige til at arbejde aktivt for at
understøtte deres partneres muligheder for information om, adgang
til og brug af fonde og kapacitetsfora i Syd.
 Medlemmer og deres partnere er villige til at fremsende oplysninger
om Syd fonde og kapacitetsfora til CISU web-portal.
Outcome challenge 6: MO’er og PS’er
MOer og PSer indgår i
MO’er og PSer
understøtter
civilsamfundsnetværk der
bidrager til opbygning udvikling af
arbejder aktivt og
af mangfoldige
forskelligartede,
strategisk for råderum for
civilsamfund og
transparente og
et mangfoldigt
bæredygtige,
ansvarlige
civilsamfund.
fattigdomsreduceren
civilsamfundsorga
de resultater.
nisationer
MOer og PSer
gennemfører aktiviteter
MO’er og PSer
der har dokumenterede
gennemfører
fattigdomsreducerende
aktiviteter med
effekter
bæredygtige,
fattigdomsreduce
rende hensigter.
Antagelser:
 MO’er og PS’er er indstillet på at samarbejde ud fra LTA/PANT
principper.
 Målgrupper anser MO’er og PS’er som relevante og legitime aktører
for at bidrage til udviklingseffekter.
 MO’er og PS’er har kendskab til konteksten og bruger råderum til at
sikre opnåelse af fattigdomsreducerende resultater.
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Bilag 3: Puljereform monitorering 2017
Baggrund for den særlige monitorering af puljereformen 2017
Fra Danmarks Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi side 13:
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. Den
brede folkelige forankring skal fastholdes i civilsamfundsarbejdet, og der skal derfor ske 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.
Fra indstilling til CISUs bestyrelse den 2. oktober 2016:
I forbindelse med FFL17 og lanceringen af Danmarks nye Udviklingspolitiske og Humanitære Strategi,
hvor det kraftigt betones, at der skal ske forenkling af krav og procedurer hos puljeorganisationer som
CISU, blev der klart, at der er behov for ikke blot en revision af retningslinjer, men en reform af vore
samlede puljer. Denne reform giver os mulighed for at få aspekter lagt ind i puljerne, som vi i længere
tid har arbejdet med, samtidig med at vi kan sikre, at puljerne flugter med politiske pejlemærker i
konteksten omkring os.
Delmål
Bred
folkelig,
geografisk
og tematisk
forankring

Beskrivelse
Udvidelse af
støtteberetti
gede lande

Indikatorer
Antal
ansøgninger til
de 14 nye
støtteberettig
ede lande

Mea. of Ver.
Databaseudtræk
(ansøgninger
)

Organisation
er, der ikke
har søgt CISU
tidligere, har
søgt puljen

Antal
ansøgninger
fra
organisationer
, der ikke har
søgt CSP i de
seneste 3 år

Databaseudt
ræk
(ansøgninger
)

Organisation
er, der ikke
har søgt CISU
tidligere, har
fået bevilling
fra puljen
Nye
organisation
er søger
rådgivning

Antal
ansøgninger
fra
organisationer
, der ikke har
søgt CSP i de
seneste 3 år
Antal
rådgivninger
med nye
organisationer
(dvs.
organisationer

Liste over
ansøgende
organisation
er 2017
Databaseudt
ræk
(ansøgninger
)

Databaseudt
ræk
(rådgivninger
)

Dataindsamling E2017
Der er 5 ansøgninger til disse
nye lande. 3 til Phillipinerne,
samt en på henholdsvis
Indonesia og Mongolia. Der har
ikke været ansøgninger til de
resterende 11 lande.
21 organisationer har søgt
puljen i 2017, som ikke havde
søgt i årene 2014-2016. 3 af
disse organisationer er exrammer, én har ”overtaget”
partner fra en lukket organition
(Danner) og Stairways kunne
genoptage aktiviteter på
Filippinerne.
7 organisationer, der ikke har
søgt CSP i de seneste 3 år, har
fået en bevilling.

38 organisationer, der ikke har
fået rådgivning i årene 20142016, har fået rådgivning i 2017.

Refleksion
Brugerne af
puljen er
organisationer,
der er
kendetegnet
ved et stort
frivilligt
engagement.
Organisationern
e arbejder i
mange
forskellige lande
og med mange
forskellige
tematiske
fokuser.
I hele 2017 har
ansøgende
organisationer
registreret,
hvilke
Verdensmål den
ansøgte indsats
vedrører. Alle
mål dækkes i
mere eller
mindre grad.
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Synliggørelse
af den
tematiske
bredde
gennem
verdensmål

der ikke har
fået rådgivning
i de seneste 3
år)
Hvor mange
verdensmål
dækker
puljen? Og
hvad er
fordelingen
mellem dem?

Databaseudt
ræk
(ansøgninger
)
Udtrækket
dækker
bevilligede
indsatser i
2017 (inkl.
med
betingelser)
65
bevillinger.

SDG 1

No Poverty

30

SDG 2

Zero Hunger

16

SDG 3

Good Health
and Well-Being
Quality
Education
Gender Equality

27

Clean Water
and Sanitation
Affordable and
Clean Energy
Decent Work
and Economic
Growth
Industry,
Innovation and
Infrastructure
Reduced
Inequality
Sustainable
Cities and
Communities
Responsible
Consumption
and Production
Climate Action

8

Life below
Water
Life on Land

1

SDG 4
SDG 5
SDG 6
SDG 7
SDG 8

SDG 9

SDG
10
SDG
11
SDG
12
SDG
13
SDG
14
SDG
15
SDG
16

Den frivillige
indsats i de
ansøgende
org.’er

Antal frivillige i
de ansøgende
organisationer

Databaseudt
ræk
(organisation
sstamdata)

16
29

3
11

3

27
10

10

5

12

Peace, Justice
40
and Strong
Institutions
SDG
Partnerships for 52
17
the Goals
Der er i alt 82.354 frivillige i de
74 unikke organisationer, der
har søgt puljen i 2017.

Flere nye
organisationer
har søgt puljen i
år. Nogle opnår
bevillinger ved
første
ansøgning,
andre efter
mere end et
forsøg. Dette
mønster
monitoreres af
CISU. I
genansøgningsp
rocessen søger
de rådgivning,
hvilket
understøtter
opnåelse af
bevilling ved
efterfølgende
ansøgning.
En bred vifte af
SDG'er er
reflekteret i
bevilgede
ansøgninger.
Der er klar vægt
på SDG#16 og
17 - som
reflekterer at
ansøgere
arbejder i
partnerskaber i
samarbejde
med andre
aktører for
baseret på
fortalervirksom
hed at fremme
ansvarlige
institutioner.
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Delmål
Forenkli
ng af
krav

Beskrivelse
Retningslinj
er er
”skåret ind
til benet”
og
uddybende
beskrivelse
r findes på
web.
Kravsafste
mthed er
eksplicitere
t i form af
særskilte
mål,
vurderingsk
riterier
samt er
kontekstspecifikke
for
Udviklingsindsatser

Ansøgnings
formaterne
er tydeligt
relateret til
vurderingsk
riterierne
Årlig
statusrapp
ortering
erstattes af
midtvejsra
pportering
for

Indikatorer
Retningslinje
rne er enkle
og lette at
forstå. Det er
let at finde
yderligere
oplysninger
på web.

Me. of Verifica.
Status og dialog
møde i Aarhus
og KBH

Datainds. E2017
Feedback fra S&D møder
viste, at fremmødte
medlemmer fandt, at
retningslinjer er klare,
mens det er svært at
navigere i forhold til
uddybende materiale på
web

Det er let at
afkode
niveau for
vurdering.

Status og dialog
møde i Aarhus
og KBH

Feedback fra S&D møder
viste, at fremmødte
medlemmer fandt, at
opdeling i forskellige
vinduer gjorde krav og
kriterier tydeligere og
nemmere at arbejde
med. Nogle gav udtryk
for, at de tidligere ikke
fandt at de kunne finde
den rigtige støtteform
hos CISU - men at de nu
havde set at
Medborgerindsatser
åbnede op for relevante
muligheder - og derfor
havde sendt ansøgning
ind. Om
kontekstspecificitet;
havde kun få arbejdet
med de særlige vilkår
gældende for skrøbelige
situationer under
udviklingsindsatser
Feedback fra S&D møder
viste, at fremmødte
medlemmer fandt, at
formaterne var tydeligt
relateret til kriterier - da
ansøgningsdisposition
følger samme logik som
kriterier.
Antal af påkrævede
rapporteringer undervejs
i projekterne er faldet til
ca. en tredjedel, fra 73 til
22. Opgjort som antal
rapporteringer for 72
bevillinger givet i 2017

Det er nemt
at forstå
baggrunden
for afslag,
gode råd og
betingede
godkendelse
r
Ansøgere
skal sende
færre
rapporter til
CISU.

Status og dialog
møde i Aarhus
og KBH

Analyse af
ansøgningernes
projektlængde:
forskellen
mellem antal af
statusrapporter
og antal af

Kommentar
Retningslinjerne er i stort
omfang blevet taget godt
imod. Opdeling i forskellige
vinduer med relaterede krav
har gjort kriterierne
tydeligere og nemmere at
arbejde med.
Der ligger - som bekræftet i
medlemsdialogen - en
fortsat opgave i at arbejde
med forståelse og
kommunikation omkring
centrale begreber i
retningslinjerne, specielt
igennem en opdatering af
hjemmesiden.
Det tog lidt tid, før vi kunne
se, at Medborgerindsatserne
begyndte at tiltrække nye
organisationer, og at vinduet
åbnede op for nye
muligheder. Der ligger
fortsat et arbejde i at
udfolde medborgerbegrebet
og at kommunikere til
medlemmer og andre
brugere af puljen, hvilke
muligheder, der er i vinduet.
Bevillingshavere vil først
opleve de forenklede krav i
2018, men vi kan se nu, at
antallet af rapporteringsdeadlines er væsentlig
nedsat.

34

Forenkling af
procedurer

Katalysa

bevillinger
på og over
24
måneder.
Løbende
ansøgnings
-frist for
Medborger
-indsatser

Højere
brugertilfredshed

midtvejsrapport
er

under hhv. tidligere og
nuværende regler i
forv.vejl. til CSP.

Status og dialog
møde i Aarhus
og KBH

Baseret på feedback fra
deltagere på S&D møder
var der stor tilfredshed
med, at det er muligt
løbende at søge i
Medborgervinduet, at der
er kort svarfrist fra
bevillingssystemet, samt
at der er forenklede
rapporteringskrav.
MI ansøgninger bliver
behandlet markant
hurtigere end tidligere
MP ansøgninger under
400.000.
Svar på anmodninger
under implementering
om fx no-cost extensions
gives også hurtigere end
tidligere
Der har med indførelsen
af et nyt online
ansøgningsmodul været
udfordringer for nogle
ansøgere, som er
imødekommet ved at
sekretariatet har bistået
med råd og vejledning
under up-load.

Hurtigere
behandling

Nedsat
sagsbehandlingstid

Vi antager
højere
brugertilfredshe
d pga. nedsat
sagsbehandlings
tid

Online
ansøgnings
-modul har
lettet
processen.

Mere smidig
proces ved
gentagne
ansøgninger

Vi antager
højere
brugertilfredshe
d, når ansøgere
er blevet
fortrolige med
systemet.
Dokumentation
skrav er lettet
for ansøger, da
der er flere
bilag, der ikke
skal indsendes
flere gange (fx
stamdata om
organisationen,
vedtægter,
årsberetning,
årsregnskab),
ingen
papiransøgning
er der skal
sendes med
posten mv.
Manuel

Ansøgere

Gennemsnitli

Vi har i 2017 indfaset både
ændringer i retningslinjer,
krav til bevillingshavere og
online ansøgningsmodul.
Flere har oplevet at selve
ansøgnings-processen blev
lettere både ved hurtigere
behandling og lettere
adgang. Der ligger dog
fortsat et stort arbejde i at
forbedre online
ansøgningsmodul, så det i
højere grad opleves som en
forenkling, da der har været
en del begynder
vanskeligheder ved
systemet. Systemet er ved at
blive opdateret og de nye
ændringer skulle gerne
medvirke til at brugerne af
puljen i højere grad oplever
forenklingen af proces og
dokumentationskrav.

Det nye system betyder,
at en række data ikke skal
indsendes flere gange.
Der er dog endnu kun få
der har indsendt
gentagne ansøgninger i
2017, men dette tal
forventes at stige
fremover.

Antallet af andre aktører

De nye retningslinjer fra
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tor-rolle

Nexus,
jf. den
nye
strategi

inddrager
flere
partnere
end én
og/eller
andre
aktører i
ansøgninge
rne

gt antal
optælling i
partnere og
ansøgninger
andre
aktører pr.
ansøgning
sammenligne
t med 2016

Civilsamfundspulje
n bruges til
at
understøtte en
diversitet i
funding

Procentvis
antal
ansøgninger
med ’andre
finansielle
kilder’
sammenhold
t med 2016

Flere
organisatio
ner vælger
at søge om
samfinansi
ering

Antal
ansøgninger
om
samfinansieri
ng + støtte til
ansøgningspr
oces
sammenhold
t med 2016

Øget
opmærkso
mhed på
skrøbelige
situationer

Antal
ansøgere der
har søgt
skrøbelige
situationer i
CSP

udover partnerskab, der
indgår i ansøgninger,
bliver nævnt systematisk i
ansøgninger, og indgår i
vurderingen af de
indkomne ansøgninger,
men indgår ikke
systematisk i vores
database og er derfor
svært at uddrage.
Ændring af dette vil indgå
som overvejelse som del
af 2018 revision af CSP
retningslinjer og
ansøgningsformater
Databaseudtræ 2017: Gennems. forskel
k (ansøgt beløb mellem ansøgt beløb og
er forskelligt fra samlet budget: 399.266
samlet beløb)
kr. 40 % af ansøgninger
Dog mangler
har ’andre finansierings
noget data på
kilder’.
”Samlet budget” 2016: Gennems. forskel
i 2016, da det
mellem ansøgt beløb og
først blev
samlet budget: 345.994
operationalisere kr. 53 % af ansøgninger
t i løbet af 2016 har ’andre fin. kilder’.
Ansøgninger
2016: 2
(database2017: I alt 6: 2 (SF) + 5
udtræk)
(AS)

Ansøgninger
(manuel
optælling)

¼ af ansøgningerne er i
skrøbelige situationer (12
ansøgninger ud af 48
ansøgninger til
Udviklingsindsatser
(eneste modalitet, hvor
skrøbelig situation kan
angives).

januar 2017 giver øget rum
for at inddrage andre aktører
udover partnere i
partnerskabet. Det er dog
ikke blevet operationaliseret
endnu systematisk at kunne
uddrage dette fra vores
database.
Vi kan endvidere se at midler
fra andre kilder er steget fra
2016 til 2017, i det der har
været en stigning fra
345.677 kr. til 561.577 kr. i
forskel på de ansøgte og
samlede beløb.
Samtidig kan vi se, at der er
sket et fald fra 53 % i 2016 til
46 % af ansøgningerne i
2017, der har finansiering fra
andre kilder. Den
gennemsnitlige forskel ml.
ansøgt og samlet budget er
dog større i 2017, dvs. at der
er færre organisationer, der
står for en stigning i anden
finansiering.
Samtidig kan der ses, at der
er en stigning i antal
ansøgninger om
samfinansiering.
En fjerdedel af
ansøgningerne til
Udviklingsindsatser er til en
skrøbelig situation. Det er et
forholdsvist højt tal taget i
betragtning, at DERF er
startet i samme periode.
Der i forhold til tidligere en
stigning i ansøgninger til
skrøbelige lande/situationer
- hvilket peger på en
interesse i nexus mellem
udviklingsorienteret og
humanitært arbejde
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Bilag 4: Kvantitativ resultatopgørelse over afsluttede projekter i 2017
Baggrund:
På baggrund af anbefaling fra et review ledet af Udenrigsministeriet i oktober 2015 – februar 2016, har
CISU redigeret sit afrapporteringssystem, således der i afrapporteringen af afsluttede projekter i højere
grad angives kvantitativ data på projekternes målopfyldelse og rækkevidde. Introduktionen af dette system
har påpeget enkelte risici for fejlinformation, som gør, at vi i 2018 igen vil justere formatet. På nuværende
format kan nedenstående illustrere og forklare CISUs resultater for 2017.
Projekternes rækkevidde:
Der blev i starten af 2017 gradvist indført et nyt format af afsluttende rapporter, hvor bevillingshavere
skulle give information om nåede målgrupper og målopfyldelsesgrad. Der er i 2017 blevet afsluttet 63
projekter. Heraf er der 38 afsluttende rapporter, der har brugt det nye format, hvor antallet af mennesker i
henholdsvis primær og sekundær målgruppe er angivet. Derfor er det reelle tal for projekternes samlede
rækkevidde en del større end angivet her. To projekter har angivet ekstremt høje tal for hhv. primær og
sekundær målgruppe, hvorfor disse to angivelser tages ud som outliers i opgørelsen. Rækkevidden for de
afsluttede projekter i 2017 er 81.349 mennesker for den primære målgruppe og 437.098 mennesker for
den sekundære målgruppe.10 Det vil sige i alt 518.447 mennesker. Da det som skrevet er baseret på lidt
over halvdelen af de indsendte afsluttende rapporter er det reelle tal rettere omkring 1 mio. I 2018 vil alle
afsluttende rapporter være baseret på det nye format, hvorfor CISU vil have mere nøjagtige opgørelser
fremover. Projekternes rækkevidde varierer i størrelse, hvor omkring en tredjedel af projekterne angiver en
primær målgruppe på under 500 mennesker. Og omkring en tredjedel af projekterne angiver mellem 5001000 mennesker. Det efterlader under en tredjedel af projekterne, som angiver primær målgruppe mellem
1500 og 16.000 mennesker.11
Projekternes målopfyldelse:
Ud af de 63 afsluttede projekter er der ved 37 projekter angivet 1-4 delmål (i alt 102 delmål) med en
angivelse af procentvis målopfyldelse. For overblikkets skyld er disse grupperinger foretaget:
Målopfyldelse

Procent-interval 0 – 19 %
20 – 39 % 40 – 59 % 60 – 79 % 80 – 100 %
Kategori
Meget lav Lav
Middel
Høj
Meget høj
3% 2%

I cirkeldiagrammet ses
målopfyldelsen fordelt på
de fem grupperinger:12

17%

78%

Meget Lav

Lav

Middel

Høj

Meget Høj

10

Tages outliers ikke ud er antallet: Primær målgruppe 4.080.313 og sekundær målgruppe 3.416.744.
Et enkelt projekt har angivet 4 mio. mennesker, men dette er taget ud som en outlier.
12
Ét projekt er taget ud som outlier.
11
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Delmål og målopfyldelse i relation til udviklingstrekanten
I en analyse af de 102 delmål er disse blevet kategoriseret ud fra de tre sider af udviklingstrekanten. De
allerfleste projekter har delmål, som omhandler 2-3 af udviklingstrekantens kategorier.13 Fordelingen af
delmål på de tre dele af udviklingstrekanten fremgår af tabellen her:
Antal delmål fordelt på udviklingstrekanten
Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 I alt
Strategiske ydelser

18

16

9

0

43

Organisatorisk kapacitet 14

8

5

2

29

Fortalervirksomhed

6

12

12

0

30

I alt

38

36

26

2

102

Den samlede gennemsnitlige målopfyldelse for alle delmål er 87,3 %. Den gennemsnitlige opnåede
målopfyldelse inden for de tre kategorier i udviklingstrekanten kan desuden ses i tabellen her:14
Gennemsnitlig målopfyldelse i procent
Mål 1
Strategiske ydelser
91,6
Organisatorisk kapacitet 87,4
Fortalervirksomhed
87,8
Samlet
88,9

Mål 2
88,9
88,1
83,7
86,9

Mål 3
86,7
92,0
79,5
86,0

Samlet
89,1
89,2
83,7
87,3

Fortalervirksomhed

84 %
Målopfyldelse

2017
Organisatorisk
kapacitet

Strategiske
ydelser

89 %

89 %

13

1 projekt har kun delmål vedrørende organisatorisk kapacitet, 2 projekter har kun delmål omhandlende fortalervirksomhed og 3 projekter kun
omhandlende strategiske ydelser.
14
Da der kun er to projekter, som har et 4. delmål er disse to taget ud, som outliers, da de ellers vil have uforholdsmæssig stor indflydelse på det
samlede gennemsnit.
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