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1. Introduktion og metode 
Udenrigsministeriets (UM) kontor for Kvalitet og Faglighed i Udviklingssamarbejdet (KFU) iværksatte på for-

anledning af Kontoret for Humanitære indsatser, Migration og Civilsamfund (HMC) en kapacitetsanalyse af 

Institut for Flerpartisamarbejde (herefter, i overensstemmelse med Instituttets egen vedtægtsmæssige terminologi, 

Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)) med det formål at vurdere den organisatoriske kapacitet og 

kompetencer i forhold til at forvalte bevillingen fra UM på DKK 90 millioner for perioden 2018-2020 i henhold 

til aftalegrundlaget og programdokumentet fra november 2017.  

Denne rapport indeholder en analyse og vurdering af den organisatoriske kapacitet og kompetencer i henhold 

til arbejdsbeskrivelsen af 10. oktober 2018 (Terms of Reference, TOR, Anneks A). Rapporten afspejler situati-

onen pr. 1. februar 2019. Et udkast til rapport blev sendt i høring hos DIPD den 13. marts 2019. 12. april 2019 

modtog UM faktuelle kommentarer til udkastet, som er indarbejdet i nærværende, endelige rapport.  

Rapporten er udarbejdet af et team bestående af Lars Adam Rehof (KFU, teamleder), Anders Stuhr Svensson 

(KFU) samt de eksterne konsulenter Jørgen Skytte Jensen og Mike Dahlgaard. Peter Bøgh Jensen (HMC) har 

bistået teamet som ressourceperson. 

Efter et indledende møde med DIPD sekretariatet den 3. december 2018 påbegyndte Kapacitetsanalyse-Teamet 

(herefter forkortet KT) en gennemgang af baggrundsdokumenter fra hhv. UM og DIPD sekretariatet. Med 

udgangspunkt i denne analyse foretog KT en række afklarende interviews med sekretariatsmedarbejdere i slut-

ningen af december 2018. Efterfølgende gennemførte KT en række interviews med alle bestyrelsesmedlemmer, 

partikoordinatorer og partifrivillige ansvarlige for implementering af projekter, samt interviews med alle sekre-

tariatets medarbejdere inklusive medarbejdere fra landekontorerne i hhv. Nepal og Myanmar. Arbejdsbeskri-

velsen for KT forudså en rejse til et af samarbejdslandene, som var blevet udvalgt som eksempel på et projekt-

arbejde. I samråd mellem UM og DIPD sekretariatet blev det besluttet, at det var mere formålstjenligt at an-

vende de til rådighed værende arbejdsdage i Danmark med fokus på møder og interviews med de politiske 

partier, sekretariatet og bestyrelsen. I stedet blev det besluttet at gennemføre skype-interviews med partneren 

CMD og Ambassaden i Nairobi samt med den hollandske samarbejdspartner og søsterorganisation NIMD. Se 

også Anneks B for liste over personer og organisationer, som har deltaget i interviews og møder. 

KT har valgt at anvende en kapacitetsvurderingsmodel, hvor der tages udgangspunkt i en analyse af den samlede 

kapacitet mellem aktørerne, dvs. bestyrelse, sekretariat, landekontorer og de danske politiske partier, hvor ak-

tørerne i fællesskab skal kunne planlægge, implementere og resultatmåle på en række projekter samt videreud-

vikle DIPD som institution. Denne proces sker i dag med udgangspunkt i en fælles strategi, en organiserings- 

og koordineringsstruktur, etablerede systemer (f.eks. puljeforvaltningssystem, økonomi-, administrations-, 

kommunikations-, medarbejderledelsessystemer, mv.), samt med en ledelse, en gruppe medarbejdere, partipro-

jektansatte og/eller frivillige, som er styret og påvirket af en i dag gældende DIPD organisationskultur. Sam-

menholdt forventes det, at DIPD’s kompetencer, viden og adfærd i samspil leverer resultater i henhold til 

aftalegrundlaget med UM. Resultater forventes at blive leveret på den mest omkostningseffektive og bæredyg-

tige måde. Kapacitet er således mere end summen af en gruppe individer. Kapacitet er et institutionelt anlig-

gende, hvorved det har været nødvendigt nærmere at analysere sammenhængskraften mellem eksempelvis stra-

tegi, systemer, struktur, ledelse, individer og kultur. Kapacitet skal i denne rapport derfor forstås i et bredere 

perspektiv end blot individuelle kompetencer.  

Der er en hårfin balance mellem at skulle udføre en kapacitetsanalyse og udføre en egentlig evaluering eller et 

”review” i klassisk forstand. I sidstnævnte tilfælde vil der typisk blive skuet bagud og blive set på opnåede 

resultater, tidligere ledelsesbeslutninger, tidligere strukturændringer mv. I et øjebliksbillede, som en kapacitets-

vurdering er, vil der naturligt være gråzoner, hvor elementer nærmer sig en evaluering eller review, men for 

hovedparten har KT søgt at holde sig til en kapacitetsvurdering, som er et udtryk for et nutidsbillede med vægt 

på et mere fremadskuende perspektiv for DIPD som institution. Kapacitetsvurderingen skal anvendes til at se 
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fremad (mere end bagud) med henblik på at styrke DIPD ift. en ønsket vision og strategi. Det er i dette per-

spektiv, at konklusioner og anbefalinger i denne rapport bør læses og anvendes. 

KT vil gerne takke alle på DIPD sekretariatet for deres imødekommenhed og engagement i diskussioner og 

søgen efter muligheder for fremtiden. KT takker ligeledes bestyrelsesmedlemmerne, partikoordinatorerne og 

partifrivillige for de åbne diskussioner om udfordringer, resultater og muligheder for DIPD. Det har alt sammen 

bidraget til analysen og de forslag og anbefalinger, som er indeholdt i denne rapport. Det er dog vigtigt at holde 

sig for øje, at alle konklusioner og anbefalinger i denne rapport er udarbejdet af KT og derved ikke nødvendigvis 

er delt af alle, som har deltaget i analysen.  

Det følgende afsnit 2 indeholder en diskussion af fire overordnede temaer (organisation og modaliteter, de bevillings-

mæssige rammer, de politiske partiers rolle og resultatrapportering), som synes centrale for den fremtidige udvikling af 

DIPD. De fire temaer er ligeledes fremkommet og har været centrale for de personer, som er blevet interviewet 

fra hhv. bestyrelsen, partierne og sekretariatet. Afsnit 3 breder perspektivet ud og indeholder en mere generel 

analyse af de organisatoriske elementer (strategi, struktur, systemer, ledelse, medarbejder ressourcer og kultur) ift. 

bestyrelsen, sekretariatet og partierne. Afsnit 4 indeholder en analyse af DIPD’s økonomi og finansadministration 

mens afsnit 5 opsummerer hovedkonklusionerne samt hovedanbefalingerne fra de foregående afsnit.  

2. Bevilling, aktører og resultater  

2.1 DIPD’s organisation og modaliteter  
DIPD blev oprettet ved lov nr. 530 af 26. maj 2010 som en selvstændig institution med den overordnede vision 

om at bidrage til udviklingen af effektive politiske partier og velfungerende flerpartisystemer i udviklingslan-

dene. Initiativet var baseret på den voksende internationale anerkendelse af, at politiske partier er vigtige aktører 

i et demokrati og ofte betrag-

tes som et svagt led i udviklin-

gen af velfungerende flerparti-

systemer.  

I Betænkning af 22. april 2010 over 

Forslag til lov om etablering af Institut 

for Flerpartisamarbejde fremhævede 

Udenrigsudvalget bl.a. følgende vedrø-

rende fokus for DIPD’s arbejde: 

”Flertallet understreger, at etableringen 

af et Institut for Flerpartisamarbejde er 

et supplement til den eksisterende dan-

ske og udenlandske demokratistøtte i 

de fattigste udviklingslande – ikke en 

erstatning for eller et alternativ til den 

hidtidige indsats. Der vil og skal fortsat 

over udviklingsbistanden ydes støtte til 

opbygning af politiske og administra-

tive institutioner og til udvikling af et 

stærkt civilsamfund i udviklingslan-

dene. Instituttet vil fokusere på en sær-

lig niche i det samlede spektrum af de-

mokratiske institutioner og aktører – 

nemlig de politiske partier og deres rammevilkår og funktionsmåde. Her noterer flertallet sig, at i arbejdet inden for denne niche vurderes 

danske parlamentarikere og danske politiske partier at have en komparativ fordel i form af direkte kendskab til politiske processer og i form 

af en vis armslængde til den statslige udviklingsbistand.” 

Endvidere anførtes vedrørende DIPD’s institutionelle funktioner og anvendelse af bevillingen: 

”Flertallet vil sikre, at bestyrelsen for instituttet drager lære af de internationale erfaringer, og at bestyrelsen såvel som de ansatte på instituttet 

inddrager forsknings- og evalueringsresultater og udveksler erfaringer med andre lande, der arbejder på området, så gode erfaringer ikke går 

Uddrag af Lov nr. 530 af 26. maj 2010,  
Kapitel 1 Etablering og formål 

§ 1. Med det formål at styrke den danske demokratibistand, herunder særlig støtten til 
udvikling af politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene, etableres Institut for 
Flerpartisamarbejde. 

§ 2. Institut for Flerpartisamarbejde arbejder for opfyldelsen af sit formål ved 
1) at støtte partisamarbejde og opbygning af demokratiske partier i udviklingslandene, 
2) at støtte uafhængige medier, tænketanke og ikke-statslige politiske organisationer i 
udviklingslandene, hvis formål er at fremme udvikling af en demokratisk politisk kultur 
og flerpartisystemer i udviklingslandene, 
3) at indgå samarbejdsaftaler med lokale partnere i udviklingslandene og 
4) at samarbejde med internationale flerpartistøtteinstitutioner og andre internationale 
partnere. 

§ 3. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. 
Stk. 2. Staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det årlige tilskud 

afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger på finansloven. 

§ 4. Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, 
gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktivi-
teter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang det er foreneligt med vareta-
gelsen af instituttets opgaver. 
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tabt og dårlige erfaringer ikke gentages. (Partierne gør også opmærksom på, at lovforslaget udspringer af en længere proces, hvor Folketingets 

Udenrigsudvalg har haft eksperthøringer med deltagelse af bl.a. svenske og norske eksperter.) Bl.a. på den baggrund er det besluttet, at det 

danske institut ikke skal have hovedvægten på søsterpartisamarbejde, men at det højst skal udgøre 50 pct. af aktiviteterne – såfremt der er 

kvalificerede projektforslag til 50 pct. De resterende aktiviteter er demokratiarbejde, bl.a. flerpartisamarbejder, som også skal være på et højt 

fagligt niveau. 

Flertallet gør opmærksom på, at lovforslaget pålægger bestyrelsen for instituttet et stort ansvar og en svær opgave. Partierne er fuldt ud bevidste 

om, at det ikke er let at måle effekten af demokratiarbejde, og at arbejdet med politiske partier i udviklingslandene kræver stor risikovillighed. 

Der er ingen garantier for succes, men det er ikke eller bør ikke være en undskyldning for at undlade at lave demokratiarbejde med politiske 

partier i udviklingslandene.” 

DIPD består i dag af en bestyrelse, et sekretariat1 samt to landekontorer. Fremadrettet i denne rapport vil 

”DIPD” således referere til summen af de tre grupper af aktører, hvortil kommer de danske politiske partier. 

Partierne og sekretariatet indgår bilaterale partnerskabsaftaler i udlandet med politiske partier eller i flerpartsini-

tiativer, hvorved nationale partnere i samarbejdslandene inddrages. Denne kapacitetsanalyse har ikke haft mu-

lighed for at forholde sig til de nationale partier og partnere, men fokuserer udelukkende på de danske aktører 

og de danske politiske partier.  

Den nuværende normering af medarbejdere på sekretariatet inkluderer: en fungerende leder af sekretariatet, en 

senior projektrådgiver, to projektrådgivere (fuldtid) og én EU-projektkoordinator (deltid), to landekoordinato-

rer (Nepal og Myanmar), to senior rådgivere (Nepal og Myanmar), en leder af administration, en økonomimed-

arbejder og en økonomi assistent. Der er to studentermedhjælpere, som bistår med projektinformation og 

kommunikation. Der vil pr. 1. marts 2019 ligeledes være en kommunikationsmedarbejder. Derudover er der 

kontorassistenter ansat på landekontorerne i hhv. Nepal og Myanmar. Direktøren forventes at genindtræde i 

sekretariatet efter afholdelse af førstkommende folketingsvalg i 2019.  

Der er udarbejdet jobbeskrivelser for direktørstillingen, for senior projektrådgiveren, for de tre projektrådgi-

vere/koordinatorer, for lederen af (finans)administration og for økonomimedarbejderne.  

Nyt organigram (2018)  

I henseende til sekretariatets relation til de politiske partier er hovedfunktionerne for de tre projektkoordinatorer at: 

yde projektrelateret rådgivning, information om de enkelte lande, gennemgang og evaluering af projektansøg-

ninger, fra partierne, supervisering og monitorering af projekt fremdriftsrapporter, og generelle administrative 

                                                           

1 I de generelle bemærkninger til Lovforslag 160 fremsat den 17. marts 2010 til Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde anføres, at ”Instituttet 

forudses indledningsvist have en stab på 4-5 medarbejdere, som vil udgøre instituttets sekretariat. De vil bistå instituttets direktør i at varetage instituttets 
aktiviteter inden for flerpartisamarbejde. Instituttets medarbejdere vil dels blive stillet til rådighed af de deltagende partier i Folketinget f.eks. på rotationsbasis, 
men finansieret over instituttets budget, og dels internationalt rekrutterede specialister i partistøtte eller støtte til politiske processer. Direktøren ansætter speci-
alisterne” [kursiveret her]. Oprindeligt var der således tænkt på en rotationsordning mellem personale i sekretariatet og de politiske partier. 
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opgaver og kommunikation. Derudover foreskriver arbejdsbeskrivelsen, at projektkoordinatorerne varetager 

forvaltningen og koordineringen af flerpartiprojekterne fsva. design og formulering, vurdering af ansøgninger 

og monitorering af implementering.  

De nye projektmodaliteter (integrerede, knowledge broker og shareholder projekter) er ikke eksplicit reflekteret i ar-

bejdsbeskrivelserne, men er en del af projektkoordinatorernes ansvarsområde. I praksis er fordelingen af ar-

bejdsopgaver mellem projektkoordinatorerne fordelt ift. lande, sprog samt faglig viden og erfaring. Givet an-

tallet af samarbejdslande og diversificering af partnere, kan projektkoordinatorerne ikke forventes at have ind-

sigt i alle lande og kontekstuelle forhold.2  

DIPD (sekretariatet) blev dels etableret som en pulje- og finansieringsordning for danske politiske partier, dels som 

en implementerende partner. Det samlede aktuelle budget på DKK 3x30 mio. (2018-2020) allokeres efter en for-

delingsnøgle og proportionalt ift. partiernes størrelse samt en fast bevilling til sekretariatet. Det er bestyrelsen, 

som udstikker den strategiske retning samt godkender projektansøgninger og budgetallokeringer.  

Overordnet er det KT’s vurdering, at DIPD, med de tre nævnte aktører og de politiske partier, samlet set har en 

rimelig grad af organisatorisk kapacitet og kompetencer i forhold til at forvalte bevillingen fra UM på DKK 90 millioner for 

perioden 2018-2020 i henhold til aftalegrundlaget og programdokumentet fra november 2017. Det betyder samtidig, at der er 

områder, som kan og bør styrkes og videreudvikles. Rationalet for denne vurdering er præsenteret i de følgende afsnit. 

Rapporten og analysen skal læses med ovennævnte vurdering som udgangspunkt.  

Der er fire temaer, som har været centrale i diskussionerne med aktørerne og de politiske partier og som KT 

vurderer er centrale for bedømmelsen af DIPD’s fremtidige kapacitetsbehov og videre udvikling. De fire temaer 

er gennemgået i de følgende delafsnit. 

                                                           

2 Hovedfunktionerne for senior projektrådgiveren er: projektrådgivning vedr. projektdesign, monitorering og evaluering, koordinering af resultatrapportering til 

UM, koordinering af reviews og evalueringer, koordinering på udvikling af resultatrammeværk, koordinering af metoder og tilgange til læring omkring kvinder 

og unge i politik, menneskerettigheder, koordinator for flerpartiprogrammer i Myanmar og Burkina Faso inklusive parti-involvering, samt koordinering af 

institutionelle relationer i Europa i samarbejde med direktøren.  

To finansieringsvinduer:  

Partipuljen: Er forbeholdt de danske politiske partier, der er repræsenteret i folketinget, til deres partnerskaber med politiske 

partier, politiske bevægelser eller politiske institutioner, herunder flerpartiinstitutioner i udvalgte udviklingslande. 

Flerpartipuljen: Er forbeholdt DIPD-sekretariatets igangsatte partnerskaber og aktiviteter i udvalgte udviklingslande, som kan 

bidrage til udvikling af pluralistiske partisystemer i en demokratisk kultur. 

DIPD projektmodaliteter: 

Parti projekter: Bilaterale demokratiprojekter mellem et dansk politisk parti og et parti eller gruppe af partier i samarbejdslan-

det. Modaliteten inkluderer ligeledes allianceprojekter hvor et dansk parti fx samarbejder med et nordisk parti ift. at støtte et 

projekt i et samarbejdsland.  

Flerpartiprojekter: Bilaterale demokratiprojekter mellem DIPD og en flerpartiplatform eller en organisation, der arbejder med 

flerpartidialog, i samarbejdslandet. 

Integrerede flerpartiprojekter: Projekterne har deltagelse af både et eller flere danske parti og sekretariat og med midler fra 

begge puljer. Sekretariatet eller et af de deltagende danske partier vil være ledende og ansvarlig for den overordnede admini-

stration og rapportering.  

”Shareholder” projekter: Er et flerpartiprojekt, der forvaltes af DIPD-sekretariatet eller et af de to DIPD landekontorer, hvor 

et parti eller flere partier deltager i en bestemt komponent og bidrager med egenfinansiering af aktiviteter, f.eks. kvinder i 

politik, og fungerer som løbende partner til flerparti platformen.  

“Knowledge broker” projekter: Er en flerpartimodalitet, hvor en eller flere danske politiske partier fungerer som videns-

mægler i en specifik komponent med løbende peer-to-peer relationer, eksponering og træning af eksempelvis kvinder i politik, 

ungdomspolitik og flerpartidialog. DIPDs Flerparti pulje dækker omkostninger i forhold til parternes videndeling og forvalter 

af administration og rapportering. 
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2.2 DIPD’s bevillingsmæssige grundlag  
Loven om etablering af DIPD angiver, at UM finansierer DIPD over udviklingsrammen.3 I henhold til § 3, stk. 

2, i lov nr. 530 af 26. maj 2010 yder staten ”et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det årlige tilskud 

afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger på finansloven”. Instituttet er oprettet ved lov og kan 

derfor kun nedlægges ved lov. DIPD har en årlig bevilling på finansloven under § 06.32., der omhandler ”bila-

teral bistand”.4 § 06.32.08.70. er en rammebevilling afsat til ”demokrati, menneskerettigheder og god regerings-

førelse”. Bidrag fra denne konto ydes ”[…]i form af et eller flerårige aftaler med organisationer”. Der er i den 

forbindelse etableret et samarbejde med Institut for Flerpartisamarbejde. I henhold til § 2, nr. 1 og 2, i lov nr. 

530 af 26. maj 2010 skal den støtte, som DIPD yder, anvendes ”i udviklingslandene”.  

Historisk set har DIPD været finansieret igennem treårige projektbevillinger administreret i henhold til en sam-

arbejdsaftale og de “Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisatio-

ner”.5 Den nuværende bevilling dækker perioden januar 2018 til december 2020 og følger i kølvandet på to 

tidligere bevillinger. Modellen med treårige bevillinger giver sikkerhed for perioden, men dette kommer med 

en række ’omkostninger’, idet strategien og programmeringen bliver defineret af projektperioden. Fokus flyttes 

derved væk fra en strategisk overordnet langsigtet tilgang til fordel for implementeringen af en projektporte-

følje. Det giver en vis asymmetri i forhold til f.eks. UM’s femårige landestrategier, hvorved indsatserne ikke 

nødvendigvis udgør et supplement til andre UM finansierede demokratiaktiviteter. Desuden bliver den treårige 

ramme automatisk overført til partiernes arbejde, som overfører samme ramme i en opstrammet version til 

deres respektive partnere. Det betyder, at alle projekter implementeres under tidspres med et fokus på korte, 

målbare aktiviteter frem for den langsigtede forandring. 

Tilsammen har det i praksis medført, at DIPD, partierne og samarbejdspartnerne konstant befinder sig i et 

’loop’, hvor man hvert tredje år skal skrive ny strategi, nyt UM projektdokument og nye projektansøgninger på 

de længerevarende projekter. Dette sker parallelt med, at projekterne samler momentum frem mod lukningen 

af en treårig cyklus, hvorefter følger den administrative lukning af samtlige projekter og dernæst UM’s projekt-

bevilling. De facto betyder det, at det kun er i det andet år (’driftsår’), at man har råderum til det reelle arbejde 

samtidig med, at projekter vedtaget efter det første år har en meget kort løbetid, inden de bliver opfanget af det 

projektadministrative ’maskineri’. Konsekvensen heraf er, at sekretariatet har et kapacitetsfokus på projektad-

ministration og tilskudsforvaltning snarere end et øje for den langsigtede demokratiudvikling, hvilket betyder, 

at DIPD bliver en projektorganisation. Der er dog kontinuitet i flere af projekterne, som har eksisteret over 

flere treårige perioder, men modellen betyder uagtet, at de projektadministrative hensyn ’skygger’ for det lang-

sigtede engagement. 

Den nuværende samarbejdsaftale mellem DIPD og UM angiver, at DIPD kan opkræve et administrationsve-

derlag af projekter under flerpartipuljen.6 Der er således rum for, at tilskudsmodaliteten genvurderes med skyldig 

hensyntagen til skillelinjen mellem bevilling og DIPD samt den fremtidige retning af DIPD, herunder hvorvidt 

DIPD skal være en puljeordning. En sådan bevillingsstrategisk diskussion er på nuværende tidspunkt opportun, 

idet finansieringen er sikret frem til udgangen af 2020 samtidig med at 2019 som nævnt ovenfor er et ’driftsår’. 

                                                           

3 I bemærkningerne til Lovforslag 160 fremsat den 17. marts 2010 til Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde ad § 3, stk. 2, angives at ”[B]estem-
melsen i stk. 2 fastslår, at staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Instituttets drift og projekt- og programsamarbejde finansieres af midler 
fra bistandsrammen. Udenrigsministeriet vil påse, at forvaltning af de udbetalte midler sker i overensstemmelse med gældende »Generelle retningslinjer for 
tilskudsforvaltning gennem danske NGO’er« jf. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130765. 
4 I henhold til bemærkningerne til Lovforslag 160 vil ”Instituttet […] årligt modtage offentligt tilskud, der finansieres under Udenrigsministeriets paragraf på 

finansloven (§6) inden for rammerne af den udviklingsbistand, som udmøntes i forbindelse med de årlige finanslove, jf. https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=130765  
5 http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/tilskudsforvaltning/enkeltprojekter/  
6 Jfr. §7 i samarbejdsaftalen mellem UM og DIPD samt afsnit 5 i ” Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer” 

(August 2018), der angiver 7%. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130765
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130765
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130765
http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/tilskudsforvaltning/enkeltprojekter/
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DIPD’s finansielle status/position er opbygget omkring bevillingen fra UM, hvilket medfører, at DIPD ikke 

har en egenkapital og at aktiverne derfor i princippet tilhører bevillingen/UM. Konsekvensen er bl.a., at UM 

enten har en indtægt eller en udgift fra EU finansierede projekter. Det betyder, at en eventuel mellemregning 

med EU alene kan dækkes af UM’s bevilling. Dette var eksemplet med den seneste fase af projektet i Myanmar, 

hvor en revision fra EU endte med at underkende bilag og dermed et forbrug på DKK 550.000. Følgeligt blev 

disse udgifter opsamlet af og udgiftsført under UM’s bevilling i 2017. Skillelinjen mellem DIPD og UM er derfor på 

visse punkter flydende. Dermed er det udfordrende for UM at have et armslængdeprincip samtidig med, at DIPD’s uafhængighed 

af UM forekommer ’sløret’ desuagtet DIPD’s selvstændige bestyrelse. Et grundlæggende princip kan være, at når DIPD 

modtager bevillinger fra andre donorer anvendes disse i en kombination med UM-bevillingen til specifikke 

aktiviteter, hvorved det umiddelbart være muligt at anvende UM-midler mere fleksibelt. Dette skal dog ses i 

sammenhæng med en strategisk diskussion af DIPD’s fremtidige organisatoriske udvikling. 

En mulig fremtidig model kan søge inspiration fra andre organisationer med et lignende indholdsmæssigt mandat 

(demokrati og menneskerettigheder, f.eks. IMR eller DIGNITY), men den kan også tage udgangspunkt i prin-

cipperne for fondsmekanismer, puljer og netværk (CISU, DH, DUF eller DMRU). Pulje og netværkene forekommer umid-

delbart mere relevante givet disse har et projektadministrerende element, men også har mulighed for at udføre egne aktiviteter.  

Fordelingen mellem egne understøttende aktiviteter og projektaktiviteter skal naturligvis gentænkes, men en 

model med længerevarende rulleplaner giver den nødvendige planlægningsmæssige fleksibilitet for DIPD, mens 

det samtidig frigiver en vis fleksibilitet til de individuelle projekter, idet disse får mulighed for at strække imple-

menteringen over længere tid og uden en rigid skelen til bevillingstidspunktet for det enkelte projekt. 

Flerårige rulleplaner bør understøttes af en organisationsstrategi med UM. UM har i en lang række tilfælde udar-

bejdet organisationsstrategier med multilaterale organisationer samt internationale institutter. Strategierne fast-

lægger de fælles strategiske mål for samarbejdet og de konkrete indsatsområder den danske bistand skal støtte. 

De strategiske mål og indsatsområder fastlægges med udgangspunkt i organisationernes mandat og egne stra-

tegier. Organisationsstrategierne skal bidrage til at dokumentere sammenhængen mellem Danmarks udviklings-

politiske målsætninger og de enkelte organisationers målsætning og politik samt til at vurdere resultaterne af 

den danske støtte.7 

Sammenfattende finder KT, at der med godkendelsen af tredje bevilling 2018-2020 nu er klare indikationer på, 

at DIPD efter tre bevillingsrunder har en rimelig grad af kapacitet til at forvalte projekter og puljeordningen fra 

UM. KT er derfor af den opfattelse, at tiden er moden til at overveje DIPD i et længere perspektiv med større 

fleksibilitet ift. projektstart, finansieringsmodel, faseopdeling og derved styrkelse af den langsigtede bæredyg-

tighed i projekterne. 

Med udgangspunkt i ovenstående vurdering anbefaler KT følgende: 

 Anbefaling #1: Det anbefales, at UM og DIPD indleder en konsultativ proces med henblik på at identifi-

cere den mest hensigtsmæssige bevillingsmodel set i lyset af øvrige anbefalinger i denne analyse, den frem-

tidige strategiske retning for DIPD og en klarere adskillelse mellem DIPD og (bevillingen fra) UM, herun-

der hvorledes samfinansiering med andre donorer kan organiseres optimalt. Dette kunne bl.a. være i form 

af rullende femårsplaner, en langsigtet organisationsstrategi og aftale med UM inspireret af aftalerne med 

pulje- og netværksorganisationerne. 

2.3 Et DIPD med de politiske partier i centrum 
Som tidligere beskrevet blev DIPD etableret som en pulje- og finansieringsordning for danske politiske partier 

med sekretariatet som administrerende enhed og implementerende partner af bl.a. flerpartiprojekter. Lov 530 

har tydeligvis fokus på DIPD som en finansieringsordning for at styrke den danske demokratibistand, herunder 

                                                           

7 Kilde: http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/int-org/  

http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/int-org/
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særlig støtten til udvikling af politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene og udtrykker ikke eksplicit 

nogle forventninger til, at DIPD skal udvikle sig i retning af at blive et viden-institut i traditionel forstand som 

eksempelvis IMR, DIIS, mv.  

Interviews viser, at den generelle opfattelse er, at DIPD sekretariatet har været instrumentel i henseende til at 

få hele idéen og visionen med DIPD som pulje- og finansieringsordning søsat og gjort operationel. Strategier, 

systemer og strukturer er gradvist blevet udviklet og tilpasset bl.a. formkrav fra UM. De nye projektmodaliteter 

er ligeledes et udtryk for, at man hele tiden forsøger at tilpasse sig nye behov og udfordringer. Partierne udtryk-

ker generel tilfredshed med kapaciteten og den service, partierne modtager i relation til projektrådgivning og 

udvikling af projekter. Der er ligeledes tilfredshed med, at sekretariatet videreudvikler og udtænker nye idéer 

som f.eks. de tre nye projektmodaliteter.   

Partierne er meget forskellige i deres tilgang til og håndteringen af pulje- og finansieringsordningen. Der er meget 

stor spændvidde i måden at engagere sig i ordningen. Nogle partier arbejder udelukkende med ulønnede frivil-

liggrupper og andre gennem betalte projektkoordinatorer. De forskellige tilgange er til dels en konsekvens af 

partiernes andre aktiviteter og samarbejdsrelationer i internationale miljøer og fora, interne organiserings- og 

finansieringsstrukturer samt det generelle ambitionsniveau med puljeordningen. KT finder, at forskellighederne 

skal ses og udnyttes som en styrke i måden, DIPD implementerer projekter på.  

I partierne er der stor enighed om, at ordningen er og bør være til for partierne. Partierne peger på, at det er 

partierne, som har erfaringerne og ekspertisen til det politiske og til partiarbejdet. Der er således et stort ønske 

om, at der hele tiden skal være fokus på at skabe større ejerskab og muligheder for, at partierne og deres bagland 

kan faciliteres og engageres i ordningen. Uden et stort ejerskab og engagement fra partierne vil DIPD som 

institution miste attraktionskraft og dermed momentum. Partierne peger på to områder, hvor de gerne ser en 

videreudvikling og styrkelse af DIPD:  

1. Forvaltningsdelen er for bureaukratisk og for ressourcekrævende. I partierne bruges der forholdsvis mange 

ressourcer på at tilgodese formater og formaliteter, som sker på bekostning af det faglige arbejde. KT er enig i, 

at formkravene er store bl.a. i henseende til, at projektansøgningerne er meget lange og meget detaljerede. KT 

finder det vigtigt med gode og gennemarbejdede projektansøgninger, baseret på bl.a. solid baggrundsanalyse og 

risikovurdering, men læsevenligheden i henseende til at kunne vurdere ansøgningerne er af flere bestyrelses-

medlemmer fundet for omfattende, tung og med risiko for at miste fokus på de kritiske og risikobetonede 

områder.  

KT har ikke foretaget en konkret vurdering af ansøgningsformaterne, guidelines og andre formkrav. I sammen-

ligning med tilsvarende puljeordninger for danske NGO’er, er KT enige i bestyrelsens og partiernes bekymring 

for, at det er for omfattende. Det centrale må være, at partierne og sekretariatet, ved udarbejdelse af projektan-

søgninger, sikrer sig, at bestyrelsen er i stand til at træffe velinformerede beslutninger med fokus på den politiske 

kontekstanalyse, partnervalg og at risikovurderinger er velanalyserede og med indbyggede sikkerhedsmekanis-

mer i tilfælde, hvor projektet kan komme i en uhensigtsmæssige situation. Afsnit 3 indeholder en diskussion af 

bevillingssystemet og yderligere forslag til styrkelse af godkendelsesprocessen.  

2. Partierne udtrykker i varierende grad bekymring over tidligere tiders mere centrale og normative styring fra sekre-

tariatet af diverse dagsordener og den korrekte måde at udføre partiarbejde på. Der er enighed om, at partierne 

er mere i spil end tidligere, men at der fortsat ligger en ledelsesopgave i henseende til, at partierne inddrages i 

beslutningsprocesser om eksempelvis hvem i partierne, der skal deltage i fællesmissioner og møder, hvilke fag-

lige dagsordener, der skal diskuteres, og hvorledes partiernes egne og interne fagfolk vedr. ligestilling, unge, 

dialogprocesser mv. inddrages. Partierne peger på, at yderligere inddragelse af partierne vil styrke ejerskabet og 

engagementet også længere ind i partierne, hvilket de understreger et stort behov for. Sekretariatet kan med 

fordel være faciliterende i denne proces, men indhold og dagsordener bør fortrinsvis komme fra partierne. 
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Partierne peger ligeledes på, at der skal indbygges større fleksibilitet for at inddrage partierne løbende i fælles-

projekter, dvs. at partierne skal have muligheder for at byde ind på og bidrage til integrerede projekter, know-

ledge broker og shareholder projekter, når mulighederne opstår. Udvidelsen med de tre nye projektmodaliteter, 

som forvaltes af sekretariatet, har dog iflg. partierne muliggjort større fleksibilitet for specielt de mindre partiers 

deltagelse i fællesprojekter og aktiviteter. Partierne udtrykker forventning om, at der fortsat arbejdes på større 

fleksibilitet og facilitering af partiernes inddragelse, hvor det er muligt. KT vurderer, at en rullende og mere 

fleksibel finansieringsmodel som ovenfor beskrevet vil medvirke til at muliggøre dette.  

Partierne foreslår yderligere, at sekretariatsmedarbejderne, med en forståelse for partiarbejdets vilkår, bør styrke 

indsatsen for at sikre faciliteringen af de synergimuligheder, der ligger i at udbygge og inddrage den viden og 

erfaring, som ligger ude i partierne. KT er enige med partierne i, at en styrkelse af sekretariatets fokus på at 

facilitere partiernes viden og erfaring vil kunne løfte den del af DIPD, som omhandler viden og læring. 

Partierne pointerer, at adgangen til ressourcer og dækning af udgifter er en vigtig faktor for at få større fokus 

på DIPD som sådan og for at arbejdet og projekterne indgår aktivt i partiernes internationale aktiviteter. Der 

kræves ressourcer i det interne forberedende arbejde, i den interne kommunikation før, under og efter et projekt 

samt løbende i projekter. Dertil kommer den interne formidlingsmæssige opgave, som potentielt kan støtte det 

danske internationale udviklingsengagement.  

KT noterer sammenfattende, at partiernes synspunkter samlet synes at pege i retning af et ønske om øget fokus 

for sekretariatet som faciliterende puljeadministrator, herunder ved udarbejdelse af resultatrapportering og finan-

siel afrapportering.  

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår KT følgende: 

 Anbefaling #2: Det anbefales, at ledelsen i DIPD fortsætter indsatsen med at styrke og prioritere 

faciliteringen af en partiledet tilgang til faglige indsatser, fællesarrangementer, videndeling og udnyttelse 

af partiernes ressourcebase (fagfolk mv.) samt arbejder med større fleksibilitet i henseende til at ind-

drage partier i igangværende fællesprojekter (flerparti, integrerede, shareholder og knowledge broker 

projekter). Målet er at bringe partiernes kompetencer i spil for at optimere merværdien af DIPD, her-

under at udnytte mangfoldigheden af partiernes måder at organisere sig på og engagere unge, kvinder 

og det lokale. Fællesprojekterne kan i højere grad være en platform for samtlige partier at byde ind med 

deres kompetencer og erfaringer uden nødvendigvis at have en formaliseret samarbejdsform i form af 

samfinansierede projekter. En naturlig forlængelse af dette engagement er en genvurdering af ressour-

cefordelingen og hvordan arbejdet fremmes i partierne for dels det projekttekniske og det formidlings-

mæssige i de respektive partiers centrale og decentrale udvalg. 

KT vurderer, at der med de i denne rapport foreslåede simplificeringer af de forvaltningsmæssige procedurer 

vil kunne frigives mere tid til at engagere partierne og sekretariat i den foreslåede proces. 

2.4 Resultatrapportering og dokumentation 
DIPD indgår løbende aftale med UM om form og formater for afrapportering fra projekterne og DIPD’s 

arbejde generelt. Resultater og forvaltning af bevillingen gennemgås og diskuteres på årsmøder mellem DIPD 

og repræsentanter for UM. Formater for rapportering aftales i forbindelse med de treårige programdokumenter.  

Et review af DIPD foranstaltet af UM i 2016 og en efterfølgende appraisal (2017) af DIPD’s nye Programdo-

kument 2018-2020 påpegede væsentlige svagheder i DIPD’s resultatmåling og -forvaltning. Derfor, og på an-

befaling fra UM, blev en ny global resultatramme for den samlede portefølje udarbejdet af DIPD i 2017 og 

efterfølgende godkendt af UM i begyndelsen af 2018.  

UM har på sin side forventninger om, at årsrapporteringen viser klare måltal ift. fremdriften og de overordnede 
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strategiske fokusområder, som er beskrevet i den danske udviklingsstrategi.8 Det kan eksempelvis være i form 

af antallet af kvinder og unge engagerede og deltagende i demokratiudvikling og udvikling af politiske partier. 

Samtidig er der forventninger om, at årsrapporterne redegør for forandrings- og udviklingsprocesser inden for de 

indsatsområder, der ydes støtte til. Sammenholdt skal der være sammenhæng og evidens for, at de målbare 

elementer, eksempelvis et forøget antal af kvinder og unges engagement og deltagelse, bidrager til udvikling og 

positive forandringer. Denne resultatredegørelse forventes at være sammenkædet med organisationens foran-

dringsteori og strategi for indsatsområderne. 

En generel udfordring for resultatrapporten for perioden 2014-2017 er blandt andet, at den mangler en samlet 

redegørelse for, at indsatserne i de enkelte projekter bidrager til de forandringer, som er præsenteret i strategien 

for 2014-2017. Både bestyrelsen og UM udtrykker vanskeligheder i henseende til at anvende den aktuelle resul-

tatafrapportering som information til det videre strategiske arbejde.  

KT finder, at resultatrapporten fokuserer - ud fra en aktivitetsbetragtning - på hvad finansieringen i hvert enkelt 

projekt er anvendt til samt punktvise effekter af konkrete aktiviteter, men overordnet er den meget begrænset i 

analysen af, hvorledes indsatserne er med til at skabe forandring og grobund for udvikling af demokratiprocesser og partier. Det 

er således vanskeligt, som anført af bestyrelsen og UM at anvende resultatdokumentationen til en overordnet 

vurdering af, om investeringen har medført de forventede effekter og forandringer. Det medfører, at det bliver 

vanskeligt for UM at indgå som dialogpartner i videreudviklingen af DIPD, men det bliver ligeledes vanskeligt 

for bestyrelsen at følge en forandringsproces og derved udstikke en evidensbaseret strategisk retning.  

En analyse af den nye globale resultatramme fra januar 2018, fremkommet gennem interviews med specielt de 

danske politiske partier, peger på, at partierne har meget svært ved at genkende sig selv i den nye globale resul-

tatramme. Abstraktionsniveauet er for højt i forhold til hvad projekterne forsøger at opnå. Der er for langt 

mellem ønskede måltal og forventede effekter i den global resultatramme holdt op imod hvad de enkelte pro-

jekter i praksis arbejder med. Partierne udtrykker et ønske om, at den globale resultatramme samt det nuværende 

format for status- og resultatrapportering gennemgås og revideres i en konsultativ proces mellem partierne og 

sekretariatet. Partierne udtrykker bekymring for, at for meget information ikke anvendes, men indsamles som 

følge af et (læs: UM krævet) format snarere end ud fra et ønske om viden og læring om effekter og forandringer. 

Partiernes ønske om at få ændret formatet er ofte blevet præsenteret med argumentet: ”…. men UM siger 

…(ift. resultatrapporteringsformatet)”. KT erfarer, at der i UM er en positiv indstilling til at arbejde med et 

resultatrapporteringsformat, som sikrer ’accountability’ og ligeledes leverer en redegørelse for de forandrings-

processer, som projekter (enkeltvis eller, hvor relevant, kumulativt) bidrager til.   

Projektkoordinatorerne er ansvarlige for koordineringen af resultatdokumentation og rapportering for alle pro-

jekter og projektmodaliteter inklusive fra de politiske partier. Projektkoordinatorerne forbereder statusrappor-

ter til projektrådgiveren, direktøren og i sidste ende til bestyrelsen for alle flerpartiprojekter.  

Projektkoordinatorernes forskelligartede arbejdsfunktioner lægger naturligt et vist pres på hvor mange timer, 

der kan lægges i hver funktion, og derved også hvor mange ressourcer, der er til rådighed til den faglige og mere 

videntunge del af arbejdet.  

Det er KT’s vurdering, at sekretariatet har tilstrækkelige ressourcer og normering til at forvalte og administrere koor-

dineringen af de forskellige projektmodaliteter. Samtidig med introduktionen af de nye modaliteter er der sket 

et mindre fald i antal af projekter, hvilket frigiver tid til at få opbygget erfaring med de nye modaliteter.  

Som beskrevet ovenfor ligger udfordringen i at få partiernes viden og kompetencer i spil, hvor det er relevant 

og hensigtsmæssigt inden for de forskellige projekter og modaliteter. En forenkling af procedurer og formater 

vil kunne frigøre tid for projektkoordinatorerne til at øge indsatsen med at facilitere de danske partiers input til 

                                                           

8 Verden 2030 - Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, januar 2017 
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de forskellige flerpartiprojekter, inkl. de nye modaliteter. En forenkling af procedurer og formater vil ligeledes 

kunne frigive tid og ressourcer hos partierne, som derved vil kunne bidrage yderligere til den faglige og viden-

tunge del af DIPDs arbejde og udvikling fremadrettet.  

KT finder, at DIPD sekretariatet i dialog med UM med fordel kan omskrive den globale resultatramme samt 

simplificere status- og resultatrapporteringsformaterne, således at de bliver mere fokuserede på indsamling af 

information og viden, som kan anvendes til at levere en redegørelse for bidrag til nogle ofte komplekse foran-

dringsprocesser. Pointen er, at information og data skal indsamles med det formål at kunne anvendes til bear-

bejdning af og omsætning til ny viden og ny handling.  

KT foreslår, at simplificering og fokusering bør være omdrejningspunktet for revision af hele resultatmålings-

systemet. I den forbindelse er der to centrale spørgsmål, der skal afklares, før en evt. ny resultatramme og 

formater udarbejdes. Første spørgsmål er: hvilken information og viden parterne (inkl. bestyrelsen, UM, parti-

erne og sekretariatet) gerne vil have? Hvad er vigtigt at vide noget om og hvad skal det bruges til? Det andet 

spørgsmål er: hvilken kapacitet parterne samlet har til at indsamle, forvalte og viderebringe information og 

viden? Niveauet og forventningerne til indsamling af data og information skal sættes i forhold til, hvad der er 

muligt?  

Interviews med de danske politiske partier peger på, at det er urealistisk, at partnerne i samarbejdslandene vil 

kunne opbygge resultatmålingssystemer på samme måde som partnere, der arbejder med traditionelle danske 

NGO’er og civilsamfundsorganisationer. De politiske partier i samarbejdslandene er ikke på samme måde sat 

op til at forvalte eksterne midler. I nogle lande er det direkte ulovligt at modtage finansiel støtte fra udenlandske 

aktører. Det er KT’s vurdering, at projekternes størrelse ikke i øjeblikket retfærdiggør en investering i opbyg-

ningen af partnernes kapacitet inden for systemisk monitorering og evaluering, men derimod nok i økonomistyring 

som omtalt nedenfor i afsnit 4. Projekterne er kortsigtede uden muligheder for et langsigtet udviklingsperspek-

tiv. Det betyder ikke, at de ikke skal arbejde med læring og videndeling som et organisatorisk element i samar-

bejdet, men ud fra en systembetragtning, vil det ikke være realistisk at forvente, at partnerne opbygger klassiske 

resultatmålingssystemer. Ligeledes finder KT det urealistisk, at de danske partier kan og vil investere i resultat-

målingssystemer i klassisk bistandsforvaltningsforstand, dvs. som UM forventer af danske NGO’er og civil-

samfundsorganisationer. De DIPD-støttede projekter udgør et meget lille hjørne af et større partiapparat uanset 

partiets størrelse. De danske partier har ej heller en tradition for at resultatmåle med indikatorer, milestones og 

baselines.     

De aktuelle budgetter til partierne muliggør i alt fald næppe denne tilgang i videre omfang og specielt parti-til-

parti projekterne er relativt små, hvilket begrænser partierne i at bidrage med ’egenfinansiering’ til at håndtere 

en tilstrækkelig og anvendelige resultatmålingsproces. Spørgsmålet er således, hvem der har kapacitet til at faci-

litere et tilstrækkeligt og brugbart resultatmålingssystem? Én mulighed er, at DIPD sekretariatsmedarbejdere, 

herunder projektkoordinatorerne, spiller en mere faciliterende rolle ved indsamling og analyse af information 

og viden fra projekterne.  

Projektkoordinatorerne forventes at have denne rolle i flerpartiprojekterne, inkl. de tre nye projektmodaliteter. 

Det er mere vanskeligt i relation til partiprojekter, men KT finder dog, at sekretariatsmedarbejderne i DIPD 

med relativt simple checklister en gang om året vil kunne facilitere en videns- og læringsopsamlingsproces med 

partikoordinatorerne og de frivillige fra partierne. Det vil kræve, at sekretariatet påtager sig rollen som en slags 

review-konsulent og stiller spørgsmål til hvilke forandringer projektet bidrager til? - hvordan det kan verificeres 

(måles)? - og om hvorledes de bidrager til den samlede målopfyldelse, som er redegjort for i DIPD’s samlede 

strategi? Denne viden kan sekretariatsmedarbejderen efterfølgende tilpasse og præsentere i en redegørelse for 

forandring i en given kontekst, inkl. målbare tal som eksempelvis antal kvinder og unge mv. Det vil ud over en 

faciliteret læringsproces også løfte sekretariatets viden om specielt parti-til-partiprojekterne og de lande og kon-

tekster, de opererer i. 
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Det ligger uden for rammen for denne rapport at pege på en bestemt løsning for udfordringen med at indsamle 

og bearbejde den information og viden, det giver mening at indsamle. KT peger blot på, at kapaciteten i det 

hos de danske politiske partier er begrænset i henseende til at levere en brugbar og anvendelig resultatmåling 

og at sekretariatet derfor med fordel kan spille en mere faciliterende rolle i forhold til partierne og med ud-

gangspunkt i partiernes virkelighed og konkrete arbejde uanset projektmodalitet. Resultatdokumentation og 

rapportering bør naturligt hænge sammen med den nye kommunikationsstrategi (2018). Kommunikationsmed-

arbejderen bør således i samarbejde med sekretariatets resultatmålingsrådgiver bidrage til at hjælpe partierne 

med at strukturer informationsindsamling, herunder til brug for fremtidig resultatrapportering og viderekom-

munikation.  

Der er ligeledes behov for større og mere systematisk rapportering på de relevante SDG mål og indikatorer. 

Rapporteringerne har henvisninger til hvilke SDG mål, der arbejdes med, men der er ingen refleksioner og 

detailrapporting på SDG målopfyldelse.  

Med udgangspunkt i ovenstående vurdering anbefaler KT følgende: 

 Anbefaling #3: Det anbefales, at DIPD sekretariatet bemyndiges til at starte en konsultativ proces, hvor 

der tages udgangspunkt i partiernes og deres partneres kapacitet til at indsamle og bearbejde information 

om resultater, samt facilitere en diskussion mellem partierne om, hvilken information der er den vigtigste 

at indsamle for at kunne redegøre for forandringsprocesser og for at kunne skabe en samlet redegørelse 

(for resultater og målopfyldelse) til specielt bestyrelsen og UM om fremdriften i implementeringen af de 

fælles indsatsområder indeholdt i strategidokumentet for DIPD. Den konsultative proces bør munde ud i 

en mere realistisk global resultatramme, simplificerede og fokuserede status og resultatmålingsformater 

samt en fokusering på, hvad der er vigtig og brugbar information og viden, herunder en systematisk rap-

portering på de relevante SDG mål. UM bør ligeledes deltage og bidrage i denne konsultative proces, 

således at UM’s formkrav er tydelige for alle parter.  

3. Organisatorisk kapacitetsvurdering  
Dette afsnit omhandler en funktionel analyse af DIPD aktørerne (bestyrelse, sekretariat/landekontorer) og de 

danske politiske partier. 

Den nye strategi 2018-2020 udstikker DIPD’s overordnede mål om at styrke og udvikle mere demokratiske 

politiske partier og velfungerende flerpartisystemer. Dette forfølges gennem de tre følgende resultater:9 

1. DIPD vil styrke ”repræsentation” (især kvinder og unge) i partiers organisation.  

2. DIPD vil styrke udviklingen af partiernes interne beslutningsprocedurer, udvikling af politikker og 

kommunikation med borgere og vælgere 

3. DIPD vil bidrage til at styrke den politiske dialog og samarbejdet mellem partier i et flerpartisystem 

Derudover har strategien særlig fokus på at styrke inddragelse af kvinder og unge i parti- og demokratiarbejdet. 

Overordnet finder KT som nævnt i indledningen, at der i det ’samlede DIPD’, dvs. sekretariatet med to lande-

kontorer, bestyrelsen og de danske politiske partier, er en rimelig grad af organisatorisk kapacitet til at imple-

mentere aktiviteter inden for de ovennævnte resultatområder. KT finder dog, som beskrevet tidligere, at UM 

og DIPD i fællesskab bør finde såvel en samarbejds- som en finansieringsmodalitet, der rækker ud over en 

treårig periode, hvori demokratiudvikling ses i et langt længere perspektiv. Kapacitetsbehov og udvikling af 

kapaciteter hos aktørerne i DIPD vil derved kunne planlægges i et længere perspektiv fremfor i treårige pro-

jektperioder. 

                                                           

9 DIPD Strategi 2018-2020, Partier & Demokrati i verden 



 

KAPACITETSVURDERING AF INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE (DIPD)                                                                      12 
 

Med den nye strategi er der som ovenfor beskrevet udviklet nye og supplerende projektmodaliteter, hvor der 

er skabt mulighed for at arbejde mere på tværs af de danske partier med forskellige typer af inputs og ansvar. 

Generelt er der blandt partierne tilfredshed med de forskellige muligheder med et ønske om, at erfaringerne 

med modaliteterne gennemgås ved udgangen af 2020.  

KT har ikke gennemgået modaliteterne fra en resultatvinkel, men har udelukkende fokuseret på, hvorvidt DIPD 

har kapaciteten til at forvalte og implementere de nye modaliteter. Implementeringen er først lige begyndt, men 

det er KT’s vurdering, at DIPD (sekretariat, landekontorer og bestyrelse) og de danske politiske partier også 

har tilstrækkelig kapacitet til at forvalte og implementere de nye modaliteter. Ressourcekravet og kapacitetsbe-

hovet for sekretariatet og for parti-koordinatorerne er fortrinsvis administrativt samt i forhold til logistik og 

koordinering af bl.a. besøgsrejser for danske politikere. De tekniske og faglige opgaver ligger hos de danske 

politikere, som deltager i udvekslingerne og som bidrager til dialogprocesser, træning og videnoverførsel. Det 

har ikke været muligt for KT at vurdere den faglige kapacitet af de danske politikeres arbejde, men i henseende 

til administration og forvaltning af de nye modaliteter, som er fordelt på de fire projektkoordinatorer, det ad-

ministrative personale samt hos partikoordinatorerne, så synes det ikke at udgøre en væsentlig større kapaci-

tetsudfordring.  

DIPD’s forvaltning af og opnåelse af resultater er bygget op omkring et bevillingssystem, hvor partierne vis-à-vis 

sekretariatet selv identificerer og designer projektforslag og ansøgninger. Formater, guidelines og procedurer er 

etableret iht. UM’s generelle retningslinjer for projektadministration, men tilpasset DIPD’s overordnede stra-

tegi.  

Sekretariatsmedarbejderne spiller en central rolle i rådgivningen om projektansøgningerne bl.a. ift. om ansøg-

ningerne lever op til gældende guidelines og formater. Givet partiernes forskellige tilgange og engagement i 

puljeordningen, leverer sekretariatet rådgivning ift. partiernes kapacitet og behov. Kapaciteten til at få identifi-

ceret, designet og ansøgt om projekter er fsva. viden og kompetencer hos de enkelte aktører tilfredsstillende og 

tilstrækkelig. Kritikken fra partierne henfører som tidligere beskrevet mest af alt til formater og formkrav. Par-

tierne finder projektansøgningsformaterne for lange og detaljerede.10 

KT er enig i denne vurdering og finder, at en af udfordringerne er strukturen og detaljeringsgraden i formaterne 

som gør fremstillingen relativ sektionsopdelt, hvorved man let mister sammenhængskræften i ansøgningen. 

Risici og problemstillinger samt deres løsninger og håndtering mistes til en vis grad i de opdelte sektioner, 

hvorved den samlede analyse og strategi for problemløsning og risikohåndtering ift. partneren, konteksten og 

den politiske økonomi bliver svære at fremstille.  

Et gennemgående tema har været, at DIPD’s projekter er meget sensitive og opererer i meget sensitive kontek-

ster. KT er som sådan ikke uenig, men finder dog, at det ikke adskiller sig væsentligt fra andre organisationer, 

som arbejder med menneskerettigheder, herunder tortur og LGBT, sikkerhedsreformer, retssystemer, samt 

eksempelvis skattesystemer, antikorruption osv. Hvis sensitivitet er så centralt, bør beslutningsgrundlaget for 

godkendelse af ansøgninger også have tilstrækkelige sammenhængskraft og ’håndtag’ til at sikre, at det enkelte 

projekt kan gennemføres og bidrage til forandringsprocesser i et sensitivt miljø.  

Godkendelsesprocedurerne for projektansøgninger indebærer, at sekretariatet gennemgår ansøgninger (både 

parti-til-parti og egne flerpartiprojekter), hvorefter der i ansøgningsformatet indarbejdes en indstilling til besty-

relsen om, hvorvidt projektet kan godkendes. Kapaciteten til at udføre denne funktion er tilstrækkelig til at 

sikre, at ansøgninger lever op til gældende regler og procedurer og hvorvidt der er tilstrækkelig ’sammenhængskraft’ 

i ansøgningerne, dvs. hvorledes kontekst og problemanalysen hænger sammen med valg af partner, aktiviteter, 

budget, risici, valgte strategi og generelle forandringsteori. Spørgsmålet er mere, hvorvidt det er den mest hen-

                                                           

10 De finansadministrative krav og økonomistyringssystemer er gennemgået i Afsnit 4. 
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sigtsmæssige måde at forvalte kvalitetssikringen og anvendelsen af de til rådighed værende menneskelige res-

sourcer.  

KT vurderer, at der er muligheder for at effektivisere og styrke kvalitetssikringen, samt frigøre ressourcer til 

mere principielle diskussioner om kontekstuelle demokratiudfordringer og løsningsmuligheder. Dette er belyst 

i det følgende.  

3.1 Bestyrelsen 
Bestyrelsen, som består af 15 medlemmer,11 har en interessant sammensætning og funktion, der afspejler man-

datet. Bestyrelsen aflønnes over bevillingsperioden på tre år med i alt ca. DKK 1 mio.12 Bestyrelsen har iflg. 

loven ni repræsentanter fra de til Folketinget valgte partier13 samt seks udpegede repræsentanter fra en række 

danske institutioner. Der har siden 2010, hvor der kun var otte partier i Folketinget, været skiftende dobbeltre-

præsentation fra de to store partier afhængig af hvilket parti, der har formandsposten. Da Folketingsvalget i 

2015 resulterede i en forøgelse til ni partier, har det i praksis betydet, at repræsentanten for det seneste indvalgte 

parti kun har status som observatør i bestyrelsen. Fra en kapacitetsvurderingsvinkel er der behov for at ændre 

på regelgrundlaget, således at alle politiske partier indvalgt i Folketinget, og derved udpeget til bestyrelsen, har 

lige ret, pligt og ansvar.  

Bestyrelsen skal iht. vedtægterne kunne bidrage til fremme af instituttets strategiske virke og faglige mål inden 

for flerpartisamarbejdet i udviklingslande. Medlemmerne forventes således at have erfaring og faglig indsigt i 

udviklingssamarbejde og kendskab til centrale demokratifremmende institutioner og aktører, herunder civil-

samfundene i udviklingslandene. KT vurderer, at den faglige og politiske kapacitet i bestyrelsen favner bredt, 

med stor ekspertise inden for politik og partiarbejde, udviklingspolitiske dagsordener som eksempelvis unge og 

menneskerettigheder, samt mere ulandstekniske og forvaltningsmæssige områder.  

Det er dog en stor bestyrelse i forhold til en relativt lille bevilling, hvorfor der bør være gode muligheder for 

udnytte de tværgående faglige og forvaltningsmæssige erfaringer og kapaciteter. Den tidligere diskuterede om-

fangsrige sagsbehandling af ansøgninger udgør ikke desto mindre en udfordring i henseende til at løfte diskus-

sionerne til mere faglige, principielle og strategiske emner. Interviews med bestyrelsesmedlemmer peger i ret-

ning af, at der er mange faglige og strategiske diskussioner under et bestyrelsesmøde, men kapaciteten til at 

dokumentere og dermed viderebringe og operationalisere disse diskussioner synes i praksis begrænset. Møderefe-

rater har antydninger af diskussioner, men der er meget begrænset evidens for, at diskussioner munder ud i 

konkrete handlings- og forandringsforslag. KT finder således, at der behov for at styrke strukturen for, doku-

mentationen og forvaltningen af begrundelser for konkrete afgørelser samt strategiske og principielle beslut-

ninger fra bestyrelsesmøder. 

KT erfarer, at konstitueringen af bestyrelsen angiveligt sker gennem aftale mellem de af Folketinget udpegede 

repræsentanter. De øvrige seks medlemmer deltager ikke i konstitueringen. Forretningsudvalget er sammensat 

af formanden og de to næstformænd (m/k), som traditionelt har været valgt blandt de af Folketinget udpegede 

repræsentanter. En eller flere af de seks øvrige medlemmer har traditionelt ikke siddet med i forretningsudval-

get.  

KT finder, at det ville styrke den faglige kapacitet i forretningsudvalget såfremt én af de to næstformænd var 

valgt blandt de seks øvrige repræsentanter. Der er løbende ulandsfaglige og ulandstekniske problemstillinger, 

                                                           

11 DIPD fik 7 nye ny bestyrelsesmedlemmer den 1. september 2018. 
12 Til sammenligning fremgår det af CISU’s hjemmeside, at:”Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog er posterne som forperson, næstfor-
person og kasserer så arbejdskrævende, at der gives et årligt vederlag, som efter den pågældendes eget valg udbetales enten personligt eller til vedkommendes 
arbejdsplads som kompensation for fravær”. Den samlede årlige honorarmæssige udgift til bestyrelsen udgør i alt DKK 80.000, se http://www.cisu.dk/om-
cisu/om-cisu-civilsamfund-i-udvikling/organisation/bestyrelsen.    
13 I konkrete sager træder partimedlemmer, som er involveret i en bevilling, iht. vedtægterne uden for døren, når bestyrelsen tager stilling til ansøgningen. Det 
forhold, at bestyrelsen har et flertal af politiske partier, som samtidig er modtagere af bevillinger, skaber særlige armslængdeudfordringer og ’reputational risk’, 
som skal håndteres, se også Anbefaling #8. I konkrete sager træder det parti, som er involveret i en bevilling, uden for døren, når bestyrelsen diskuterer an-
søgningen. 

http://www.cisu.dk/om-cisu/om-cisu-civilsamfund-i-udvikling/organisation/bestyrelsen
http://www.cisu.dk/om-cisu/om-cisu-civilsamfund-i-udvikling/organisation/bestyrelsen
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som forretningsudvalget vil skulle forholde sig til vedrørende implementering og monitorering af projekterne, 

hvilket retfærdiggør deltagelse af en fagperson. Desuden bør det principielt også tilsikres, at forretningsudvalget 

har en repræsentativ kønssammensætning.  

Bestyrelsen behandler og godkender projektansøgninger efter indstilling fra sekretariatet. Bestyrelsen har såle-

des påtaget sig et stort ansvar for sikring af indholdet og sammenhængskraften i projekterne. Alle bestyrelses-

medlemmer forventes at have læst de ansøgninger, som indstilles til godkendelse. En ansøgning er typisk på 

40-50 sider. En fordel ved denne arbejdsform er, at alle medlemmer får megen information og derved større 

indblik i projekterne. Det er imidlertid en udfordring for bestyrelsen, at ansøgninger som beskrevet tidligere er 

for lange og kan have tendens til at være for opdelte i strukturen, med stor sektoropdelt detaljeringsgrad, hvilket 

bl.a. vanskeliggør det overordnede billede og sammenhængskraften imellem partnervalg og aktiviteter relativt 

til kontekst, risici, samt institutionelle og programmatiske problemstillinger.  

Der er indført et såkaldt ’forklæde’, som skal udgøre et kort resumé af ansøgningen. Med variationer, udtrykker 

bestyrelsesmedlemmer dog bekymring over at skulle læse så mange sider, læse på engelsk i et ordforråd som er 

meget udviklingsfagteknisk, forholde sig til en meget udviklingsteknisk projektimplementeringslogik mv. Der 

er derved en risiko for, at diskussionerne om ansøgningerne bliver styret af de medlemmer, som har en længere 

fortid i det ulandstekniske og måske på bekostning af mere principielle og strategiske overvejelser. Der kan i 

den forbindelse overvejes en supplerende præsentationsmodel, som fokuserer på landekontekst, den politiske 

kontekst, hvad projektet skal lave og hvorfor det forventes at have en effekt. En sådan diskussion ville potentielt 

bringe samtlige bestyrelsens kapaciteter bedre i spil. 

Muligheden for at introducere en ekstern bevillingsvurderingsmekanisme i form af en ekstern ekspert har været disku-

teret i bestyrelsen. Systemet kendes fra andre puljeordninger. KT finder, at der vil være væsentlige fordele for 

alle aktører ved at lade en ekstern bevillingsekspert foretage den grundige indholdsmæssige vurdering af pro-

jektansøgninger samt formkrav (guidelines og UM’s krav), vurdering af sammenhængskraften mellem partner-

valg og projektmetode vis-á-vis kontekst og risikohåndtering. Dette vil naturligt stille krav til den eksterne ek-

spert mht. viden om ulandstekniske formkrav, samt parti- og politik-arbejde generelt. Det er KT’s vurdering, 

at disse eksperter er til rådighed. Den eksterne ekspert vil kunne indstille projektansøgninger til godkendelse 

eller afslag på baggrund af et sæt kriterier fastsat af bestyrelsen og samtidig pege på og lægge op til debat om 

principielle temaer aktualiseret af en given ansøgning.14 Bestyrelsen vil således i videre omfang kunne løfte 

diskussionerne væk fra det projekttekniske og op til det strategiske og principielle og sekretariatet kan få arms-

længde til bl.a. egne projektansøgninger.15 I andre tilsvarende puljeordninger vælger man fra gang til gang 2-3 

bestyrelsesmedlemmer, som sammen med den eksterne ekspert nærlæser ansøgningen og bidrager til at kvalifi-

cere beslutningsgrundlaget. Det er således ikke nødvendigt for alle medlemmer at læse ansøgningerne i detaljer, 

men de kan nøjes med eksempelvis ’forklædet’ og indstillingen fra den eksterne bevillingsekspert og 2-3 kolle-

gaer fra bestyrelsen. Sekretariatslederen, som bør deltage i debatten om de principielle emner, kan med fordel 

tage referat og efterfølgende orientere og mobilisere sekretariats- og partiressourcer til at følge op på de strate-

giske og principielle beslutninger fra bestyrelsen. Disse beslutninger udgør samtidig en del af DIPD’s strategiske 

position og udvikling. Da en ekstern bevillingsmekanisme løfter en del af bestyrelsen arbejdsbyrde, kunne det 

overvejes at finansiere denne mekanisme gennem en del af det nuværende honorar til bestyrelsen.  

På baggrund af ovenstående diskussion anbefaler KT følgende:  

 Anbefaling #4: Det anbefales, at bestyrelsen indhenter erfaringer fra andre puljeordninger (f.eks. DH, 

                                                           

14 Det anslås, at en ekstern bevillingsekspert i princippet vil skulle bruge ca. 8-10 timer pr. ansøgning dvs. ca. 200 timer på 20 projekter (nuværende antal) og 
det over en treårig periode. Den samlede udgift vil således ligge på ca. DKK 120.000 pr. puljebevilling eller ca. DKK 40.000 pr. år. Det svarer til én måneds 
arbejde pr. år eller 1/12 årsværk.  
15 Denne funktion udføres i dag af projektkoordinatorerne i sekretariatet, der i princippet er ansat som projekt-generalister med indsigt i parti- og politiske 
forhold.  
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DMRU og CISU) mhp. at introducere en ekstern bevillingsvurderingsmekanisme til vurdering og kva-

litetssikring af projektansøgninger samt bestyrelsespræsentation af ansøgningen og tilhørende emner af 

principiel eller strategisk karakter. Der udarbejdes klare kriterier for kvalitetssikring og vurdering af 

ansøgninger. Der udarbejdes et indstillingsformat, som muliggør en sammenhængende vurdering af 

ansøgningen samt en diskussion af emner af mere strategisk og principiel karakter. Bevillingseksperten 

antages på kontraktbasis, som administreres af sekretariatet.   

3.2 Partierne 
Partierne udtrykker ønske om en større klarhed ift. udnyttelse og involvering af partiernes kompetencer og 

viden i fællesprojekter uanset modalitet, fælleslæringsarrangementer mv (se også Afsnit 2.3). Kodeordet er styr-

kelse af ejerskabet i og hos partierne. Én succesindikator kunne bl.a. være, at der er skabt interesse, mobilisering 

af interne ressourcer (personer og penge) og ejerskab for specielt parti-til-parti-projekterne i partiernes bagland. 

Partierne ønsker at være i centrum for puljeordningen. KT finder, at de foregående anbefalinger vedrørende en 

mere fleksibel finansieringsmodel, et mere simpelt projektansøgningsformat og en ekstern bevillingsekspert, vil 

kunne frigøre sekretariatsmedarbejdere fra en række projektforvaltningsopgaver og derved muliggøre, at der 

fokuseres mere på facilitering og koordinering af viden og resultatdokumentation samt læring og mere inklude-

rende og tværgående indsatser med og for partierne.  

Partierne deltager som tidligere nævnt på forskellig vis. Der er tre partier, som har ansatte projektkoordinatorer, 

helt eller delvist betalt med DIPD midler, mens de fem øvrige partier opererer med frivillige, hvor der igen er 

forskel på hvor tæt de frivillige sidder på beslutningsprocesserne internt i partierne. Hvilke partier, som - sam-

menholdt med hvilke projektmodaliteter der anvendes - har størst effekt og bæredygtighed i samarbejdslandene, 

er det ikke muligt at vurdere i denne analyse. Det er dog KT’s vurdering, at partiernes forskellige måder at 

engagere sig i DIPD på udgør en kapacitet i sig selv og muliggør, at partierne i varierende grad får bedre mu-

lighed for deltage i det politiske arbejde med den kapacitet, de har til rådighed i parti-baglandet, samt deltage i 

projekter, hvor de ikke nødvendigvis bidrager finansielt, men kan bidrage med viden (knowlege broker og 

shareholder projekter), jf. også Anbefaling #2. 

KT er i varierende grad blev gjort opmærksom på tidligere stadier af det funktionelle forhold mellem tidligere 

sekretariatsmedarbejdere og partierne. Der har i perioder været en opfattelse af, at sekretariatet centraliserede 

og styrede i unødvendigt omfang. Den udfordring har sekretariatsledelsen arbejdet med det seneste års tid. Man 

er nået langt i at opbygge gode og konstruktive relationer og en samarbejdskultur, men der er fortsat udtrykt 

behov for at lede denne proces i retning af større inddragelse, samt med- og selvbestemmelse ved inddragelse 

og udnyttelse af partiernes interne ressourcepersoner og kompetencer, samt ift. at bidrage på tværs af projekt-

porteføljen.  

3.3 Sekretariatet 
Sekretariatet har som anfør ovenfor i afsnit 2.4 tilstrækkelig normeringsmæssig kapacitet til at forvalte bevillin-

gen. Projektkoordinatorerne er erfarne i projektdesign og -formulering med godt kendskab til ulandsfaglige 

forhold, politikker og problemstillinger i størsteparten af de valgte samarbejdslande. Sammenholdt med kapa-

citeten hos partiprojektkoordinatorer og de partifrivillige, som har solidt og tilstrækkeligt kendskab og viden til 

parti- og politisk arbejde, er der samlet set tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet til at udvikle, designe og 

implementere relevante og bæredygtige projektforslag. Hermed også sagt, at der synes at være en naturlig op-

deling i viden og kompetencer mellem partierne og sekretariatet, men der er desuagtet behov for, at denne 

afklares og der aftales fælles ”spilleregler” for hvordan kompetencerne ”sættes i spil” og af hvem.  

Kommunikationsveje og beslutningsprocesser er blevet revideret internt i sekretariatet, hvilket bl.a. er blevet 

udtrykt i en ny og mere flad organisationsstruktur. Der er skabt mere fleksibilitet og derved mulighed for at 

arbejde mere på tværs og udnytte medarbejdernes individuelle kompetencer. Denne modalitet har styrket se-

kretariatet og bl.a. skabt større dynamik internt og bedre relationer udadtil. 
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Den nuværende direktør og leder af sekretariatet er af bestyrelsen blevet bevilget en orlovsperiode fra 1. sep-

tember 2018 frem til afholdelsen af førstkommende folketingsvalg i 2019. Samtidig står DIPD i en situation, 

hvor den nuværende direktør efter det oplyste er opstillet til det nært forestående folketingsvalg (senest i juni 

2019). DIPD skal således enten have ny direktør fra sommeren 2019 eller forsætte med den nuværende. Besty-

relsen forventes at skulle forholde sig til anbefalingerne i denne rapport, hvorfor bestyrelsen med fordel kunne 

genoverveje jobprofilen for direktørstillingen og sikre sig, at ansvarsbeskrivelsen adresserer de af anbefalin-

gerne, som bestyrelsen ønsker at arbejde videre med. 

Konkluderende vurderer KT, at der som udgangspunkt er god overensstemmelse mellem DIPD’s nuværende 

strategi og de systemer og procedurer, der understøtter implementeringen af strategien. Der er ligeledes til-

strækkelige medarbejderressourcer i sekretariatet til at varetage de nødvendige arbejdsfunktioner og ansvars-

områder. Der er behov for at fortsætte ledelsen og udviklingen af relationer og den institutionelle kultur om-

kring den fælles opgave mellem partierne og sekretariatet, som er ”udstukket” i strategien.  

 Anbefaling #5: Det anbefales, at sekretariatsledelsen i DIPD faciliterer en diskussion om kompetencer 

og ansvarsfordeling mellem sekretariatet, partierne og bestyrelsen (se også Anbefaling #2), samt gen-

nemgår og opdaterer sekretariatsmedarbejdernes og direktørens jobbeskrivelser, således at de reflekte-

rer de behov, som partierne identificerer og udtrykker vedrørende sekretariatets fremtidige rolle og 

ansvar. Dette skal også ses i lyset af Anbefaling #1 om en længerevarende og mere fleksibel finansie-

ringsmodalitet. I denne proces er der behov for at fortsat at justere relationerne og samarbejdsfladerne 

mellem sekretariatet og partierne.  

4. Økonomi og finansadministration  
Dette afsnit vurderer den administrative og økonomistyringsmæssige kapacitet i sammenhæng med de system- 

og dokumentationsmæssige strukturer. Det skal i den forbindelse nævnes, at ressourcerne skal dække henholds-

vis sekretariatets drift samt projektporteføljen af egne og partiadministrerede projekter samt de projekter, der 

administreres af DIPD’s kontorer i henholdsvis Myanmar og Nepal.  

4.1. Finansiel opsætning og kapacitet 
Sekretariatets finansielle stabsfunktion ledes af en økonomi- og administrationschef, som har henholdsvis en 

fuldtidsansat controller og en pt. fuldtidsansat bogholder til at understøtte de regnskabsmæssige opgaver. Sidst-

nævnte går på nedsat tid med virkning fra april 2019 eftersom nogle af opgaverne er blevet uddelegeret til 

kontoret i Myanmar. Administratoren har betydelig erfaring fra udviklingsorganisationer og er velbevandret i 

UM’s procedurer og retningslinjer. De to regnskabsansatte har erfaring fra den offentlige sektor, hvilket er en 

fordel eftersom sekretariatet anvender Navision Stat og RejsUD. Regnskabsfunktionen understøttes desuden 

af en ekstern controller i forbindelse med systemudvikling, afstemninger og opstilling af års- og bevillingsregn-

skaber. Controlleren har været tilknyttet siden DIPD’s start. Arbejdsfordelingen mellem programsektionen og 

finansadministrationssektionen er beskrevet og efterfølgende er arbejdsopgaverne fordelt i finanssektionen. 

Der er imidlertid ikke et systematisk samarbejde i forbindelse med budgetter, fremdriftsrapporter og afsluttende 

rapporter. 

Sekretariatet har en opdateret regnskabsinstruks, som dækker alle væsentlige aspekter af økonomistyringen. 

Økonomistyringen af projekterne skal ses i sammenhæng med retningslinjerne for projekterne. Sidstnævnte er 

primært rettet imod partierne og angiver derfor ikke eksplicit, hvordan projekter implementeret af sekretariatet 

er behandlet. Regnskaberne føres i Navision Stat, som er blevet tilpasset til DIPD’s behov. Opsætningen inde-

holder registrering på outcome/outputs og håndtering af de enkelte projekter. Et projekt bliver udgiftsbogført 

på bevillingstidspunktet, hvorefter der sker justeringer på baggrund af den årlige projektrapportering. Der bør 

til stadighed være klarhed over, hvor store beløb, der er udestående. Tilpasningen af Navision Stat er sket med 

virkning fra 2018, så det henstår endnu at evaluere egnetheden til at håndtere projekternes finansielle rappor-

tering. 
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De personalemæssige ressourcer er, i sammenligning med andre organisationer af samme størrelse, fuldt ud 

tilstrækkelige med de nuværende opgavetyper og arbejdsbelastning, men der er desuagtet et behov for at revur-

dere fordelingen af arbejdsopgaver og faglige forudsætninger for bedre at understøtte partier og projekter, idet 

hovedparten af ressourcerne for nærværende er ’indadrettede’ og fokuseret på sekretariatets økonomistyring. 

Der er ressourcer til i højere grad at understøtte partierne og projekterne, men der er behov for eksponering til det internationale 

arbejde og muligvis opkvalificering til at nyttiggøre sekretariatsressourcerne i relation til partierne og projekterne. Dette bør 

indebære en re-konfiguration af sekretariatet i form af en dedikeret international financial controller med en 

tættere monitorering af og sparring med de internationale partnere.  

Det noteres samtidig, at DIPD - trods de eksisterende, i princippet tilstrækkelige, personalemæssige ressourcer 

- har haft konstant behov for ekstern controller støtte. Denne ordning bør udfases indenfor en relativ kort 

tidshorisont, som anført af Rigsrevisionens i 2017, og bør i stedet udføres af sekretariatet.16   

DIPD Nepal eksisterer som følge af flerpartiprojektet, der har det Radikale Venstre som shareholder med midler 

fra partipuljen. DIPD administrerer disse midler i en pulje sammen med midler fra flerpartipuljen. Kontoret 

har ikke nogen juridisk person og opererer derfor på goodwill fra regeringen og de politiske partier. Dette 

fungerer fremdeles på baggrund af den tillid, som er skabt gennem et langt samarbejde. DIPD repræsenteres af 

en lokal landerepræsentant, som leder et mindre kontor. Da kontoret som følge af den manglende juridiske 

registrering ikke kan oprette en lokal bankkonto, drives kontoret via en dedikeret konto i Danmark, hvortil 

kontoret i Nepal har adgang via kreditkort og netbank med begrænsede trækningsrettigheder. Der er etableret 

en forretningsgang, som foreskriver landerepræsentantens dispositionsret. Det nuværende system har fungeret 

i en årrække, og der forefindes efter det oplyste en beskrivelse af, hvordan arbejdsdelingen er regnskabsmæssigt, 

hvilke ansvarsområder der henføres under henholdsvis sekretariatet og Nepal, samt hvordan interne kontroller 

varetages. Regnskabsopgaverne håndteres af et lokalt regnskabsfirma. Kontoret er registreret som et projekt i 

DIPD’s regnskaber. Det samlede løn- og administrationsbudget for kontoret i Nepal er DKK 3,2 mio. for 

indeværende bevillingsperiode ud af et samlet budget på DKK 9,9 mio. 

DIPD Myanmar har et kontor med otte medarbejdere og ledes af en lokal landekoordinator. Det har en aftale 

med Union Election Commission. Dette kan imidlertid ikke sidestilles med en juridisk person, men giver desu-

agtet mulighed for at åbne og anvende lokale bankkonti. Kontoret finansieres under et flerpartiprojekt og im-

plementerer desuden et EU-finansieret projekt. Kontoret har sin egen administrations- og finansansvarlige, 

mens DIPD sekretariatet er ansvarlig for det personaleadministrative. Der er udarbejdet en finansiel instruks, 

som på tidspunktet for kapacitetsanalysen var i udkast. Instruksudkastet dækker mange aspekter af driften, men 

tager ikke hensyn til det bogføringsmæssige ansvar. Der er udarbejdet retningslinjer for indkøb, hvor der an-

vendes EU-midler, mens andre indkøb sker i forhold til UM’s regler. Der forefindes en Personalehåndbog, 

ligesom personalet skal underskrive et etisk kodeks i forbindelse med deres kontrakt. Det etiske kodeks fore-

kommer tilstrækkeligt, men det er bemærkelsesværdigt, at et sådan alene findes for Myanmar og ikke for DIPD 

generelt. DIPD sekretariatet var indtil medio dette år ansvarlig for bogføring af bilag for Myanmar, men dette 

ansvar er nu overgået til Myanmar, som har modtaget samtlige bilag for 2018, således at ansvaret overtages 

retrospektivt med virkning fra januar 2018 og dermed planlægges at dække hele den indeværende projektperi-

ode. Kontoret er ligeledes registreret som et projekt i DIPD’s regnskaber. Det samlede løn- og administrati-

onsbudget i det DIPD-finansierede projekt er DKK 1,2 mio. ud af en samlet bevilling på DKK 6,8 mio. I det 

EU-finansierede projekt er det samlede løn- og administrationsbudget EUR 0,7 mio. over fire år ud af et samlet 

budget på EUR 1,6 mio. 

De danske partiers indsats er regnskabsmæssigt forankret i de respektive partiers regnskabsafdelinger, som hånd-

                                                           

16 Rigsrevisionen anfører i skr. af 10. maj 2017 vedr. afrapportering af den afsluttende revision af DIPDs regnskab for 2016: ”Dog konstaterer Rigsrevisionen, 
at DIPD gennem flere år har været afhængig af ekstern konsulentbistand ved løbende regnskabsopgaver herunder regn-skabsaflæggelsen. Rigsrevisionen for-
udsætter, at statslige institutioner som udgangspunkt selv kan varetage normale og basale regnskabsopgaver”. 
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terer ind- og udbetalinger, og partiernes projektkoordinatorer og/eller frivillige håndterer relationerne til part-

nerne i udlandet. Projektkoordinatorerne/de frivillige har en meget forskellig finansiel viden. Der er ikke be-

skrevne retningslinjer for arbejdet og relationen til partnerne, men arbejdet er desuagtet kendetegnet ved stort 

engagement og fokusering på, at der leveres rapporter og regnskaber. Nogle af partierne har i erkendelse af 

risikoen valgt at inkludere en årlig revision af partnerne. KT finder, at dette er en god tilgang, ikke mindst i lyset 

af, at det internationale udviklingsengagement ikke er en naturlig hovedprioritet for partierne, hvorfor det ikke 

kan og skal forventes, at alle danske partier opbygger og vedligeholder en kritisk faglig-finansiel kapacitet inden 

for det internationale projekttekniske område. 

Partnerne i udlandet vurderes, på baggrund af interviews med sekretariatet og de danske partier, at have en meget 

forskellig kapacitet til at håndtere de projektmæssige krav. KT har ikke vurderet denne, men noterer, at flerpar-

tiplatformene må forventes at have en vis kapacitet grundet tidligere international støtte fra f.eks. NIMD, mens 

de udenlandske politiske partier varierer meget, bl.a. til dels som et resultat af deres eventuelle, tidligere inter-

nationale engagement. Det må derfor forventes, at nogle partnere har behov for en vis kapacitetsopbygning og 

kontinuerlig organisatorisk støtte ikke mindst vedr. økonomistyring. 

Det finansielle set-up på DIPD sekretariatet er velbeskrevet og kan håndtere driftsomkostningerne på passende vis, 

men der er behov for at have beskrevne procedurer for den regnskabsmæssige registrering og behandling af 

projekterne, uanset om de implementeres af DIPD sekretariatet eller partierne. Der er ligeledes behov for en 

opdateret beskrivelse af de finansielle procedurer for kontorerne i Myanmar og Nepal samtidig med, at det kan 

overvejes at tilvejebringe en indkøbspolitik, som dækker samtlige midler. DIPD betragter som nævnt lande-

kontorerne som projektkontorer, der er oprettet som en nødvendig konsekvens af, at der ikke har været en 

naturlig flerpartipolitisk samarbejdspartner i de to respektive lande.17 Det nødvendige personale er tilstede på 

sekretariatet, men der er behov for at opgavefordelingen ændres og at der skabes mulighed for en faglig opkva-

lificering til at støtte partierne og deres partnere bedre, idet ikke alle har og ikke kan forventes at have fuld 

kapacitet til den nødvendige styring. 

 Anbefaling #6: Det anbefales, at sekretariatet snarest: (i) beskriver processer og regnskabsmæssig 

håndtering af projekter, (ii) klargør, dokumenterer og regulariserer landekontorernes juridiske status så 

vidt muligt som separate juridiske personer (iii) beskriver processer og den regnskabsmæssige håndte-

ring af udekontorerne, herunder foretager en vurdering af muligheden for at have fælles procedurer 

hvor muligt, f.eks. vedr. indkøb, (iv) indarbejder rutiner og procedurer for hvordan projekt og finans-

personale bedre kan understøtte hinanden i den samlede projektcyklus, (v) indgår en tættere dialog med 

partierne med henblik på at afklare, hvilken kapacitet der behøves for bedre at understøtte partierne i 

deres finansielle arbejde, og (vi) afdækker hvordan arbejdsopgaver og regnskabs- og økonomistyrings-

personalets kapacitet kan fordeles og videreudvikles med henblik på at understøtte partier og projekter, 

herunder have en skarpere international profil og retning. Ekstern controller afvikles inden for en rela-

tivt kort tidshorisont jf. Rigsrevisionens skr. af 10. maj 2017. 

4.2. Budgetopfølgning og -justeringer 
De overordnede projektbudgetter er opdelt på outcomes og outputs og er dermed synkroniseret med resultat-

rammen. Dette tilsikrer, at DIPD kan opgøre projekternes forbrug på indsatsområder, men budgetformaterne 

for projekterne er i høj grad drevet af inputs og til dels suppleret med aktivitetsbudgetter. Sekretariatet moni-

torerer løbende bevillingsstatus i forhold til indikative tal for outcomes og outputs. Opgørelsen til bestyrelses-

mødet i december 2018 viser, at 75% af det samlede projektbudget er bevilget. Det indikative budget til opbyg-

ning af partiernes kapacitet (100%) og flerpartidialog (95%) var fuldt udnyttet, hvilket betyder, at de indikative 

budgetter til henholdsvis kvinder (51%) og unge (63%) endnu ikke var udnyttet. 

                                                           

17 Det kunne overvejes at tilvejebringe en intern retningslinje om forudsætninger for og analyse af overvejelser om oprettelse af landetilstedeværelse, herunder 
en dokumenteret analyse af lokalt ejerskab og at der ikke findes mulige, eksisterende lokale partnere m.v., som sikrer bæredygtighed på længere sigt. 
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DIPD har harmoniseret og synkroniseret projekternes rapporteringscyklus, således at de alle rapporterer for 

kalenderåret og afleverer årsrapport i januar. Dette giver mulighed for at foretage en systematisk vurdering af 

den samlede fremdrift samt det samlede forbrug i forhold til budgetterne. I forlængelse af godkendelsen af 

rapporteringen, udbetaler DIPD midler for det kommende års projektaktiviteter. Dette giver en udfordring i 

forhold til DIPD’s likviditet, idet samarbejdsaftalen mellem UM og DIPD stipulerer, at DIPD’s bevilling ud-

betales i halvårlige rater. Denne udbetalingsfrekvens giver også store udfordringer i slutningen af projektperio-

den, hvor der vil være risiko for at mange aktiviteter vil hobe sig op samt at bevillingerne ikke i tilstrækkeligt 

omfang udnyttes. Partierne arbejder forskelligt, men alle har som minimum halvårsbudgetter. Grundet den 

treårige projektcyklus foretager sekretariatet en vurdering af projektporteføljens fremdrift og forbrug halvårligt 

med virkning fra medio 2019. KT finder dette passende, men med behov for, at det institutionaliseres.  

Resultatet af driften i forhold til budgettet er et tilbagevendende punkt for forretningsudvalget og bestyrelsen. 

Det følges nøje og det tilsikres, at man er inden for rammerne af programbudgettet. 

4.3. Risikovurdering, finansielt tilsyn og antikorruption 
DIPD har indarbejdet UM’s standard antikorruptionsklausul i alle aftalegrundlag samtidig med, at dette fremgår 

af retningslinjerne for projekterne. Der er angiveligt en whistleblower ordning, men KT har ikke været i stand 

til at finde denne på hjemmesiden, ligesom der ikke er separate politikker. Disse synes implicitte, hvilket er klart 

uhensigtsmæssigt givet den forhøjede risiko for DIPD’s og UM’s omdømme, når man arbejder med politiske 

miljøer. Følgeligt bliver kvaliteten af det finansielle tilsyn en kritisk parameter i at forebygge misbrug af betroede 

midler. Sekretariatet har ansvaret for et finansielt tilsyn af egne kontorer i henholdsvis Myanmar og Nepal, 

flerpartiprojekter, hvor man er ansvarlig (Burkina Faso og Bhutan), samt af de danske partier. Sidstnævnte har 

ansvaret for tilsyn med deres partnere i udlandet. Dette er også tilfældet, hvis partiet modtager og administrerer 

penge fra flerpartipuljen i et integreret projekt sammen med DIPD. Det finansielle tilsyn bør finde sted, før der 

aftales tilskud (’pre-award screening’), samt i projektets løbetid i henhold til en konkret og dokumenteret risi-

kovurdering for det enkelte projekt. Risikovurderingen bør tage hensyn til landet og den politiske kontekst, 

projektets størrelse og løbetid samt den udførte due dilligence/pre-award screening før projektets start. Givet 

naturen af støtten kan det med rimelighed forventes, at tilsyn foretages varslet/uvarslet med jævne mellemrum, 

med et element af kapacitetsopbygning og med jævnlige input af personale med professionelle kompetencer 

inden for økonomistyring. 

KT har ikke set en decideret finansiel risikoanalyse for de enkelte engagementer, men har noteret, at såvel 

sekretariatet som partierne er opmærksomme på risikoen.18 Sekretariatet gennemførte en indledende kapaci-

tetsundersøgelse af flerpartiengagementet i Burkina Faso og Kenya (implementeret af Venstre som et integreret 

projekt). Derudover har der været opfølgende besøg i Bhutan samt i Nepal og Myanmar. Det skal i den forbin-

delse nævnes, at det finansielle aspekt ofte dækkes af programpersonalet, som per definition ikke har den fag-

tekniske viden på økonomi- og regnskabsområdet. Partiernes tilsyn gennemføres også i overvejende grad af 

programkoordinatorerne, men suppleres i nogle tilfælde med en årlig revision af partneren. Følgeligt sker der 

ikke en systematisk indledende kapacitetsvurdering foretaget af finanspersonale, ligesom der ikke er et syste-

matisk tilsyn af samme. Dette - i sammenhæng med den sene revision i forbindelse med projekternes ophør jf. afsnit 4.4 nedenfor 

- medfører, at der ikke er tilstrækkelig mulighed for at forebygge og opdage fejl, sub-optimale procedurer og mulige ukorrekte og/eller 

korrupte praksis’er. Dette tydeliggør behovet for årlige revisioner. 

Finansiel kapacitet, finansielt tilsyn og antikorruption nødvendiggør således en sammenhængende og konsistent 

indsats. Alle parter har den nødvendige opmærksomhed på områderne, men har ikke afsat tilstrækkelige res-

sourcer eller kapacitet til at udføre en systematisk indsats. Sekretariatet har de personalemæssige ressourcer 

inden for regnskab og økonomi, men disse skal opgraderes og omprioriteres for bedre at støtte egne og parti-

                                                           

18 Der verserer 2 C-sager, som synes at bekræfte behovet for årlige revisioner. 
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ernes indsatser. Partierne har forskellige måder at organisere sig på og har meget forskellig internationalt orien-

teret økonomistyringsmæssig fagviden.  

 Anbefaling #7: Det anbefales, (i) at sekretariatet intensiverer, systematiserer og dokumenterer det fi-

nansielle tilsyn af, i særdeleshed, landekontorer og administrerede flerpartiprojekter med brug af øko-

nomifagligt personale, (ii) at sekretariatet snarest udarbejder et separat dokument angående antikorrup-

tion og udbreder dette til partierne og partnerne, (iii) at sekretariatet i tæt samarbejde med partierne 

udarbejder retningslinjer omkring økonomistyring, kapacitet, finansiel risikovurdering og finansielt til-

syn, og (iv) at sekretariatet i tæt samarbejde med partierne aftaler og dokumenterer, hvordan sekretari-

atet systematisk kan understøtte partierne i deres arbejde med at vurdere partnernes kapacitet indenfor 

økonomistyring, opbygge denne og viden om antikorruption samt udføre finansielt tilsyn i samarbejde 

med partierne på invitation fra dem og i henhold til klart aftalte retningslinjer. 

4.4 Revision 
DIPD skal fremlægge en årsrapport og et revideret regnskab inden for seks måneder efter udgangen af et 

regnskabsår, dvs. inden udgangen af juni måned. Ligeledes skal DIPD aflevere et revideret bevillingsregnskab 

senest seks måneder efter bevillingsudløb. Det vil for den forrige bevilling betyde senest med udgangen af juni 

2018. Dette er imidlertid ikke sket, idet der er udestående projektregnskaber i Bhutan og Malawi, hvorved 

bevillingsregnskabet ikke er færdiggjort og afleveret til UM endnu. Sekretariatet estimerer, at der tilbagesendes 

DKK ca. 2 millioner (2,5%) af en bevilling på i alt DKK 78 millioner.  

DIPD revideres af Rigsrevisionen, som har meddelt UM, at man anlægger en risikovurdering og på den bag-

grund ikke vil gennemføre en tilbagevendende årlig revision.19 Det meddeles samtidig, at institutionen kan an-

vende ekstern assistance til kvalitetssikring. DIPD har gjort dette.20 På det projektmæssige område kræver 

DIPD, at projekterne revideres ved projektudløb, men nogle af partierne foretager en årlig revision for at sikre 

ekstern bekræftelse af de finansielle opstillinger samt modtage en vurdering af systemerne. Sekretariatet har en 

systematisk tilgang til vurdering af de modtage revisionsrapporter, som godkendes af den projektansvarlige i 

samarbejde med en økonomiansvarlig.   

 Anbefaling #8: DIPD skal håndtere nogle unikke risici qua arbejdet med globale politiske miljøer samt 

den kommunikationsmæssige sensitivitet, der følger af at arbejde med danske partier, som kollektivt 

har flertal i bestyrelsen. På den baggrund bør det overvejes: (i) at arbejde for en årlig ekstern revision 

og et revisionsprotokollat for DIPD som sådan, samt (ii) insistere på en årlig revision af samtlige læn-

gevarende projekter med en løbetid på 18 måneder eller derover. Endvidere bør DIPD overveje hvilke 

procedurer, der skal styrkes, så fremtidige afsluttende bevillingsregnskaber ikke forsinkes unødigt.  

4.5. Omkostningsbevidsthed og effektivitet 
DIPD har etableret procedurer, som sikrer, at varer og serviceydelser indkøbes til den mest økonomiske pris. 

Der er desuden procedurer i personalehåndbogen, som sikrer, at personale altid skal flyve økonomiklasse samt 

følge statens regler for indkvartering og dagpenge. Der er ikke nogen decideret indkøbspolitik, idet DIPD følger 

statens/UM’s regler med undtagelse af EU finansierede projekter, hvor der er særskilte indkøbsprocedurer. 

Disse er dækkende, men mangler en beskrivelse af klageprocedurer. KT har forståelse for eksistensen af dob-

belte regelsæt, men finder, at det udfordrer kapaciteten at have forskellige regler givet typen af aktiviteter.  

                                                           

19 Rigsrevisionens skr. af 23. september 2016. 
20 I lighed med eksempelvis IMR vil DIPD kunne ansøge om en såkaldt § 9 aftale, hvilket i givet fald vil indebære en årlig revision foretaget af et revisions-
firma kontraheret af DIPD. 
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Sekretariatets og bestyrelsens andel af den 

indeværende bevilling synes at udgøre 

DKK 21,750 millioner (24,2%) af den 

samlede bevilling til professionel rådgiv-

ning, forvaltning og administration hvortil 

kommer midler fra puljerne.21 En betydelig 

del anvendes til rådgivning, projekt- og 

programmonitorering, seminarer og dele-

gationsbesøg etc., jfr. stillingsbeskrivelsen for projektkoordinatorer. Der foretages imidlertid ikke nogen tidsregi-

strering, så det er ikke muligt at påvise, hvor stor en andel af den medgåede tid, der går til understøtning af partier 

og aktiviteter og hvor stor en del, der medgår til administrative rutiner. Dermed mangler der et væsentligt 

ledelsesmæssigt ressourcestyringsredskab samtidig med, at det over for omverdenen er potentielt udfordrende 

at anskueliggøre sekretariatets effektivitet, dvs. fordelingen mellem projektstøtte, kapacitetsudvikling, forvalt-

ning og administration. Dette er blandt andet kommet til udtryk i interviews med partierne, hvor det på tværs 

fremføres, at partierne får for få ressourcer, mens sekretariatet har rigelige.  

KT noterer i den forbindelse, at partierne anvender de såkaldte FAK-regler, der muliggør et 80% overhead på 

timeanvendelsen, som, i henhold til de administrative retningslinjer, anvendes til ”forholdsmæssig dækning af 

de generelle driftsomkostninger”.22 Overhead anvendes, i henhold til partierne, til dækning af medarbejdernes 

merindsats, idet timerne i de respektive projekter ikke dækker de nødvendige projekttimer samt det generelle 

DIPD-relaterede arbejde. Der refereres i øvrigt til denne rapports afsnit 2.3 samt anbefaling #2. KT noterer 

samtidig, at der er uklarhed om, hvorvidt partierne kan anvende reglerne for FAK, idet retningslinjerne ikke fremgår 

eksplicit af samarbejdsaftalen mellem UM og DIPD, men af bemærkningerne til loven.23  

KT noterer, at der ikke er entydige referencepunkter (lov, lovbemærkninger, aftalegrundlag og retningslinjer) 

for det administrationsmæssige grundlag, idet dette er åbent for fortolkninger. KT finder, at det er af gensidig 

interesse, at dette afklares eksplicit, så der ikke fremadrettet opstår tvister, som potentielt udfordrer UM’s arms-

længdeprincip.  

Sekretariatet har på KTs forespørgsel opstillet en oversigt over fordelingen af de godkendte projekter for 2018-

2020 pr. 23. januar 2019. Opdelingen følger klassificeringen i budget- og forbrugsrapporterne: 

                                                           

21 Af s. 43 i programdokumentet for støtte til DIPD 2018 – 2020 fremgår det, at faglig bistand og personale er budgetteret med DKK 2,25 mio. til både Parti- 
og Flerpartipuljen og med DKK 12,5 til sekretariatet. DIPD har den 24. januar 2019 leveret samme tal til KT. Efterfølgende er budgettet til både Parti- og 
Flerpartipulje opjusteret til DKK 3,25 mio. og budgettet til sekretariatet nedjusteret af DIPD til DKK 10,5 mio. Dette ændrer dog ikke ved hovedobservationen, 
at ca. en ¼ af den samlede bevilling anvendes af sekretariatet til rådgivning og forvaltning af puljerne. 
22 ”Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer” (August 2018), afsnit 5. FAK er beregnet på et bevillingsre-
gime, hvor administration betales med 7% af bevillingen. Endvidere er ordningen tiltænkt den direkte bevillingshaver, hvorfor det er tvivlsomt om FAK kan 
anvendes i forhold DIPD og de politiske partier. 
23 ”Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer” (August 2018), afsnit 5, s. 4 fastsætter bl.a.: ”For aktiviteter, der 
implementeres direkte af den danske organisation og i samarbejde med lokale partnere, vil Udenrigsministeriet tillige kunne acceptere, at udgifter til faglig 
aktivitetsspecifik konsulentbistand og tilsyn, der udføres af organisationens faste medarbejderstab (på hovedkontoret og på eventuelle landekontorer), udgiftsføres 
under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Medtagelsen af sådanne udgifter skal i givet fald baseres på nedenstående rater. Forudsæt-
ningen for at kunne medregne sådanne udgifter er, at disse på forhånd er budgetteret, og at organisationen anvender et tidsregistreringssystem, hvormed det 
faktiske tidsforbrug opgøres. Disse regler vedrører ikke program- og projektansatte rådgivere og lignende.  
Følgende aktiviteter anses at falde inden for aktivitetsspecifik konsulentbistand:  

 Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning af lokale partnere  Faglig støtte til partners administration og regnskabsførelse  Monitorering af igang-
værende projekter herunder på tilsynsrejser  Reviews af igangværende aktiviteter  Deltagelse med ressourcepersoner i forbindelse med evalueringer  
Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale  Oplysningsaktiviteter i Danmark finansieret af tilskuddet  Udvikling af projektspecifikke politikker, strategier 
og retningslinjer  Koordinering af aktiviteter under bevillingen med eksterne aktører”. 

(DKK 1.000)

 Parti-

puljen 

 Flerparti-

puljen 

 Sekreta-

riatet 

 Totalt 

budget 
 Procent 

fordeling 

Projektaktiviteter 34,125     34,125     68,250     75.8%

Faglig bistand og personale 2,250       2,250       12,500     17,000     18.9%

Kontorlokaler og vedligehold -           -           2,700       2,700       3.0%

Bestyrelseshonorarer -           -           1,000       1,000       1.1%

Andre driftsudgifter -           -           1,050       1,050       1.2%

Budget (programdokument) 36,375     36,375     17,250     90,000     100.0%

Procentvis fordeling 40.4% 40.4% 19.2% 100.0%
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Overordnet set synes 

cirka 35% af projekter-

nes budget at medgå til 

personale og admini-

stration, 25% til di-

verse aktiviteter. Det er 

umiddelbart iøjnefal-

dende, at kun omtrent 

40% anvendes direkte 

til aktiviteter i partner-

landene, hvilket som 

udgangspunkt bør give 

anledning til videre overve-

jelse i bestyrelsen.  

Ved vurderingen heraf 

må det tages i betragt-

ning, at DIPD agerer 

på et område, hvor ka-

rakteren af partierne og 

partnerne medfører, at 

de ikke har og ikke kan forventes at have den samme interne kapacitet som f.eks. NGO’er jfr. afsnit 2.4 ovenfor. 

Internationalt er lokalt personale og tilskud til driftsomkostningerne desuden et element i partiernes kapacitets-

udvikling jfr. resultatområde 2 (omtalt oven for i indledningen til afsnit 3). Det er derfor forbundet med visse 

vanskeligheder at foretage en direkte sammenligning med andre danske organisationer, men, som det fremgår 

af tabellen ovenfor, udgør aktiviteter i partnerlandene, lokalt personale og lokal administration 61.4% af det samlede projekt-

budget. Den kalkulerede administrationsprocent på 14.2% er primært drevet af FAK overhead. Det kan eventuelt 

i forbindelse med afslutningen af den nuværende fase være af interesse at undersøge, hvordan disse niveauer er 

i et historisk perspektiv. 

Som det ligeledes kan ses, er der ikke nogen større forskel på administrationsprocenten på tværs af partipulje- og flerpartipu-

ljeprojekter, men det skal erindres, at DIPD beregner administrationsomkostninger på ca. DKK 5 mio. årligt, 

hvilket svarer til ca. 17%. Dertil kommer, at partierne beregner yderligere 7% til administration af de modtagne 

bevillinger til parti-til-parti-projekterne. Det bør overvejes, om partiernes administrationsvederlag burde udgøre 

en del af DIPD’s administrationsomkostninger og ikke et tillæg dertil. Det er for partierne ikke er tilladt at 

beregne administrationsbidrag på eventuelle DIPD-bidrag til integrerede projekter desuagtet disse implemen-

teres under et partis ansvar. De nuværende systemer og formater kan ikke besvare spørgsmål om betydningen 

heraf, idet der ikke er nogen tidsregistrering på sekretariatet samtidig med at projekternes budget- og rapporte-

ringsformater fokuserer på inputs. Dermed er der et ressourcestyringsmæssigt vakuum samtidig med, at der ikke er 

tilstrækkeligt fokus på om projekternes forvaltning og administration står i et rimeligt forhold til aktiviteterne. 

 Anbefaling #9: Det anbefales: (i) at sekretariatet hurtigst muligt indfører tidsregistrering, (ii) at sekre-

tariatet i tæt samarbejde og dialog med partierne arbejder på nye budget og finansielle rapporterings-

formater, som promoverer et aktivitetsfokus og muliggør konkrete vurderinger af omkostningseffekti-

viteten, (iii) at UM og DIPD eksplicit afklarer administrationsgrundlaget, herunder udstrækningen og 

anvendelsen af administrationsvederlag og faglig aktivitetsbistand blandt partierne, samt (iv) at princip-

perne om partiernes ressourceforbrug fokuseres med henblik på at anskueliggøre det faktiske tidsfor-

brug samt den faktiske pris med henblik på at gøre budgetterne mere gennemsigtige. 

 

DIPD/RV - 

Nepal

DIPD - 

Myanmar

DIPD 

Bhutan & 

DIPD 

Burkina 

Faso

Integre-

rede 

projekter 

(partier)

Parti-

projekter

Sum af 

alle 

projekter

Aktiviteter i Danmark 0.0% 3.9% 2.8% 3.2% 1.3% 2.1%

Aktiviteter i partnerlandene 49.8% 35.3% 35.8% 37.6% 28.9% 37.1%

Investeringer 0.0% 0.9% 1.5% 0.2% 0.1% 0.4%

Aktivitetsspecifik/intern konsulentbistand 0.0% 1.4% 0.0% 16.1% 15.5% 8.0%

Ekstern konsulentbistand 3.2% 7.2% 2.3% 3.5% 5.1% 4.2%

Lokalt personale 15.9% 22.9% 26.8% 12.7% 9.4% 16.2%

Lokal administration 16.8% 8.6% 6.3% 4.6% 5.1% 8.1%

Internationale rejser 7.5% 15.9% 17.2% 9.3% 21.4% 14.4%

Monitorering og review 2.0% 0.4% 1.7% 2.2% 0.5% 1.4%

Information 0.3% 0.3% 0.3% 1.7% 1.3% 0.9%

Budgetmargin 4.1% 3.2% 4.4% 4.6% 3.8% 4.0%

Revision i Danmark 0.3% 0.0% 0.9% 0.8% 1.2% 0.7%

Administrationsvederlag (7%) 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 6.4% 2.6%

Samlet projektbeløb (DKK 1.000) 9,900       6,800       7,800       10,639     13,239     48,378     

Fordeling på projekttyper 20.5% 14.1% 16.1% 22.0% 27.4%

Intern konsulentbistand, personale & administration 32.7% 32.9% 33.1% 37.0% 36.5% 34.8%

80% overhead på interne konsulenter (DKK 1.000) -           43             -           760           913           1,717       

Lokal administration (DKK 1.000) 1,660       585           489           489           675           3,898       

Administrationsvederlag (DKK 1.000) -           -           392           853           -            1,245       

Totale administrationsomkostning (DKK 1.000) 1,660       628           881           2,102       1,588       6,859       

Administrationsprocent 16.8% 9.2% 11.3% 19.8% 12.0% 14.2%
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5. Opsummering og hovedanbefalinger 
Følgende opsummerer hovedpunkterne fra analysen med tilhørende anbefalinger.  

KT vurderer DIPD’s samlede kapacitet til at være rimelig god ift. forvaltning af puljeordningen fra UM. Dette 

giver muligheder for at udvikle DIPD i et længere perspektiv, med en langsigtet vision, med større råderum og 

mere fleksibilitet inklusive fem-årige rulleplaner.   

 Anbefaling #1: Det anbefales, at UM og DIPD indleder en konsultativ proces med henblik på at 

identificere den mest hensigtsmæssige bevillingsmodel set i lyset af øvrige anbefalinger i denne analyse, 

den fremtidige strategiske retning for DIPD og en klarere adskillelse mellem DIPD og (bevillingen fra) 

UM, herunder hvorledes samfinansiering med andre donorer kan organiseres optimalt. Dette kunne 

bl.a. være i form af rullende femårsplaner og en langsigtet organisationsstrategi og aftale med UM in-

spireret af aftalerne med pulje- og netværksorganisationerne. 

KT opfordrer til at fortsætte styrkelsen af partierne og partiernes faglige ekspertise og erfaringer med politik og 

partiarbejde med partierne i centrum og ledende i ift. fællesfaglige dagsordener, videndeling og læring. Sekreta-

riatet skal fortsætte med at udvikle kompetencerne til facilitering og servicering af partierne og bidrage til ko-

ordinering og forvaltning af bl.a. resultatrapportering og dokumentation, videndeling og læring på tværs, samt 

partiernes muligheder for at deltage i nye og igangsatte flerpartiprojekter.  

 Anbefaling #2: Det anbefales, at ledelsen i DIPD fortsætter indsatsen med at styrke og prioritere 

faciliteringen af en partiledet tilgang til faglige indsatser, fællesarrangementer, videndeling og udnyttelse 

af partiernes ressourcebase (fagfolk mv.) samt arbejder med større fleksibilitet i henseende til at ind-

drage partier i igangværende fællesprojekter (flerparti, integrerede, shareholder og knowledge broker 

projekter). Målet er at bringe partiernes kompetencer i spil for at optimere merværdien af DIPD, her-

under at udnytte mangfoldigheden af partiernes måder at organisere sig på og engagere unge, kvinder 

og det lokale. Fællesprojekterne kan i højere grad være en platform for samtlige partier at byde ind med 

deres kompetencer og erfaringer uden nødvendigvis at have en formaliseret samarbejdsform i form af 

samfinansierede projekter. En naturlig forlængelse af dette engagement er en genvurdering af ressour-

cefordelingen og hvordan arbejdet fremmes i partierne for dels det projekttekniske og det formidlings-

mæssige i de respektive partiers centrale og decentrale udvalg. 

 

 Anbefaling #3: Det anbefales, at DIPD sekretariatet bemyndiges til at starte en konsultativ proces, 

hvor der tages udgangspunkt i partiernes og deres partneres kapacitet til at indsamle og bearbejde in-

formation om resultater, samt facilitere en diskussion mellem partierne om, hvilken information der 

er den vigtigste at indsamle for at kunne redegøre for forandringsprocesser og for at kunne skabe en 

samlet redegørelse (for resultater og målopfyldelse) til specielt bestyrelsen og UM om fremdriften i 

implementeringen af de fælles indsatsområder indeholdt i strategidokumentet for DIPD. Den konsul-

tative proces bør munde ud i en mere realistisk global resultatramme, simplificerede og fokuserede 

status og resultatmålingsformater samt en fokusering på, hvad der er vigtig og brugbar information og 

viden, herunder en systematisk rapportering på de relevante SDG mål. UM bør ligeledes deltage og 

bidrage i denne konsultative proces, således at UM’s formkrav er tydelige for alle parter.  

KT finder, at der er rationaliserings- og effektiviseringsgevinster ift. det nuværende bevillingssystem. Eksem-

pelvis kan formater og procedurer gøres mere enkle og fokuserede. Det vil bl.a. frigøre ressourcer til at styrke 

ledelse og forvaltning af resultatdokumentation, viden og læringsprocesser. 

 Anbefaling #4: Det anbefales, at bestyrelsen indhenter erfaringer fra andre puljeordninger (f.eks. DH, 

DMRU og CISU) mhp. at introducere en ekstern bevillingsvurderingsmekanisme til vurdering og kva-

litetssikring af projektansøgninger samt bestyrelsespræsentation af ansøgningen og tilhørende emner af 
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principiel eller strategisk karakter. Der udarbejdes klare kriterier for kvalitetssikring og vurdering af 

ansøgninger. Der udarbejdes et indstillingsformat, som muliggør en sammenhængende vurdering af 

ansøgningen samt en diskussion af emner af mere strategisk og principiel karakter. Bevillingseksperten 

antages på kontraktbasis, som administreres af sekretariatet.   

DIPD sekretariatet har det senest 1½ år gennemgået en række strukturelle forandringer inkl. en ny organisati-

onsstruktur og med udskiftninger i centrale positioner i sekretariatet. En række initiativer er igangsat bl.a. vedr. 

ledelse og udvikling af relationer og samarbejdskulturen blandt aktørerne i DIPD. KT ser et behov for at fort-

sætte dette arbejde. 

 Anbefaling #5: Det anbefales, at sekretariatsledelsen i DIPD faciliterer en diskussion om kompetencer 

og ansvarsfordeling mellem sekretariatet, partierne og bestyrelsen (se også Anbefaling #2), samt gen-

nemgår og opdaterer sekretariatsmedarbejdernes og direktørens jobbeskrivelser, således at de reflekte-

rer de behov, som partierne identificerer og udtrykker vedrørende sekretariatets fremtidige rolle og 

ansvar. Dette skal også ses i lyset af Anbefaling #1 om en længerevarende og mere fleksibel finansie-

ringsmodalitet. I denne proces er der behov for at fortsat at justere relationerne og samarbejdsfladerne 

mellem sekretariatet og partierne.  

KT finder, at der er tilstrækkelige personaleressourcer inden for økonomi og finansadministration samt at de 

mest fundamentale systemer er på plads og fungerer på acceptabel vis, men at der er behov for opdaterede 

processer og rutiner. Revisionsmæssigt er der behov for hurtigt handling, således at der gennemføres en ekstern 

årlig revision, idet dette bør være en logisk følge af DIPD’s struktur og arbejdsområde.  

 Anbefaling #6: Det anbefales, at sekretariatet snarest: (i) beskriver processer og regnskabsmæssig 

håndtering af projekter, (ii) klargør, dokumenterer og regulariserer landekontorernes juridiske status så 

vidt muligt som separate juridiske personer (iii) beskriver processer og den regnskabsmæssige håndte-

ring af udekontorerne, herunder foretager en vurdering af muligheden for at have fælles procedurer 

hvor muligt, f.eks. vedr. indkøb, (iv) indarbejder rutiner og procedurer for hvordan projekt og finans-

personale bedre kan understøtte hinanden i den samlede projektcyklus, (v) indgår en tættere dialog med 

partierne med henblik på at afklare, hvilken kapacitet der behøves for bedre at understøtte partierne i 

deres finansielle arbejde, og (vi) afdækker hvordan arbejdsopgaver og regnskabs- og økonomistyrings-

personalets kapacitet kan fordeles og videreudvikles med henblik på at understøtte partier og projekter, 

herunder have en skarpere international profil og retning. Ekstern controller afvikles inden for en rela-

tivt kort tidshorisont jf. Rigsrevisionens brev af 10. maj 2017. 

 

 Anbefaling #7: Det anbefales, (i) at sekretariatet intensiverer, systematiserer og dokumenterer det fi-

nansielle tilsyn af, i særdeleshed, landekontorer og administrerede flerpartiprojekter med brug af øko-

nomifagligt personale, (ii) at sekretariatet snarest udarbejder et separat dokument angående antikorrup-

tion og udbreder dette til partierne og partnerne, (iii) at sekretariatet i tæt samarbejde med partierne 

udarbejder retningslinjer omkring økonomistyring, kapacitet, finansiel risikovurdering og finansielt til-

syn, og (iv) at sekretariatet i tæt samarbejde med partierne aftaler og dokumenterer, hvordan sekretari-

atet systematisk kan understøtte partierne i deres arbejde med at vurdere partnernes kapacitet inden for 

økonomistyring, opbygge denne og viden om antikorruption samt udføre finansielt tilsyn i samarbejde 

med partierne på invitation fra dem og i henhold til klart aftalte retningslinjer. 

 

 Anbefaling #8: DIPD skal håndtere nogle unikke risici qua arbejdet med globale politiske miljøer samt 

den kommunikationsmæssige sensitivitet, der følger af at arbejde med danske partier, som kollektivt 

har flertal i bestyrelsen. På den baggrund bør det overvejes: (i) at arbejde for en årlig ekstern revision 
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og et revisionsprotokollat for DIPD som sådan, samt (ii) insistere på en årlig revision af samtlige læn-

gevarende projekter med en løbetid på 18 måneder eller derover. Endvidere bør DIPD overveje hvilke 

procedurer, der skal styrkes, så fremtidige afsluttende bevillingsregnskaber ikke forsinkes unødigt. 

DIPD’s omkostningsbevidsthed og effektivitet er et element i den fremtidige struktur. KT anerkender, at ar-

bejdet er videntungt og at partierne ikke har andre eksterne finansieringskilder. Dermed bliver det ekstra vigtigt 

at være gennemsigtig og kunne påvise ressourceindsatsen samt demonstrere, at DIPD har mulighed for at 

implementere omkostningseffektive foranstaltninger. 

 Anbefaling #9: Det anbefales: (i) at sekretariatet hurtigst muligt indfører tidsregistrering, (ii) at sekre-

tariatet i tæt samarbejde og dialog med partierne arbejder på nye budget og finansielle rapporterings-

formater, som promoverer et aktivitetsfokus og muliggør konkrete vurderinger af omkostningseffekti-

viteten, (iii) at UM og DIPD eksplicit afklarer administrationsgrundlaget, herunder udstrækningen og 

anvendelsen af administrationsvederlag og faglig aktivitetsbistand blandt partierne, samt (iv) at princip-

perne om partiernes ressourceforbrug fokuseres med henblik på at anskueliggøre det faktiske tidsfor-

brug samt den faktiske pris med henblik på at gøre budgetterne mere gennemsigtige. 

 

Til brug for opfølgning af denne rapport udarbejder DIPD en handlingsplan i samråd med HMC.  
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Annekser 
 

Anneks A: Terms of Reference 
17-10-2018 

Terms of Reference 

Capacity Assessment of  

The Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) 

F2: 2018 - 36687 

 

1. Introduction 

 

This assignment will assess the capacity of the Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) to plan, 

manage and implement its increased grant from 75 million  DKK in the period 2014 - 2017 to 90 million DKK 

provided by the MFA for 2018 - 2020. Since its inception, DIPD has been subject to a number of reviews, 

appraisals and financial scrutinies that will inform the upcoming assessment. The latest review took place in 

2016. In 2017, the MFA Programme Committee reviewed the concept paper for the 2018-2020 allocation cycle 

and recommended that a capacity assessment should be carried out. Given the body of available information, 

the present assessment will focus on the ability of the organisation to achieve its objectives, implement its 

project portfolio and manage its costs as well as documenting results. 

 

1. Background  

 

Presentation of DIDP 

 

The Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) was established by law in May 2010 as an independent 

institution with the overall vision of contributing to the development of effective political parties and well-

functioning multiparty systems in developing countries.24 The initiative was based on the growing international 

recognition that political parties are key players in a democracy and often considered a weak link in the devel-

opment of well-functioning multiparty systems. In essence, DIPD is partly a fund/grant making mechanism, 

partly an implementing partner. 

DIPD consists of the political parties of the Danish Parliament, a secretariat and a Board. The parties and the secretariat 

enter into bilateral partnership agreements abroad with political parties or multiparty initiatives. The Board 

provides strategic direction and approves project engagements and budget allocations. DIPD delivers on its 

vision through two overall pools of funds established by law: 

 

 The political party pool managed by the Danish political parties. During 2018-2020 the Danish political 

parties will be engaged in bilateral democracy projects with a political party in Swaziland, Colombia 

and South Africa. Moreover, the Danish political parties will be engaging in cross-party activities in 

                                                           

24 Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde, Lov nr 530 af 26/05/2010  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132056  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132056
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Palestine, Kenya, Ghana, Malawi and regional Asia. This list is subject to change as the political 

parties are free to apply for new partnerships throughout the grant period. 

 The multiparty pool managed by the secretariat, will support multiparty dialogue and reform initiatives 

and capacity development. Activities are foreseen in Myanmar, Bhutan, Nepal, Malawi, Kenya and 

Burkina Faso.  

 

The new strategy maintains DIPD’s overarching goal of more democratic political parties and well-functioning 

multiparty systems. This is pursued through the two following outcomes: 

 

1. Strengthened political parties’ capacity to function in a democratic manner so that they are both representative 

and accountable. The focus is on sharing ideas and expertise on how to run and develop political 

parties in an accountable and representative manner.  

2. Enhanced multiparty dialogue and collaboration. DIPD will help foster political dialogue and cooperation 

between parties in a multiparty system. The focus is on bringing competing parties around the same 

table to engage on dialogues on issues of joint or national concern and help establish joint measures 

or reform initiatives.  

The Board has 15 members of which the majority (nine) represents the political parties of Parliament, whilst 

five members come from various stakeholders and one member is appointed personally by the Minister for 

Development Cooperation. The large Board is a key constituent component within DIPD’s organisatorial set-

up as it approves grants submitted to both the party and multi-party pool.25 

The Board has drafted an order of business (Forretningsorden) and signed a set of bye-laws with the MFA to 

guide the operational running of the Institute on a day-by-day basis.  

The secretariat will be manned by around 9 full time employees from 2018: a Director, three Project Coordi-

nators (incl. one new staff member partly responsible for knowledge production), one Senior Program Officer 

(new staff member, partly responsible for monitoring and evaluation), one Communication Officer (new staff 

member to be employed beginning of 2019) and an Administration and Finance unit (Administrator, Financial 

Officer, and an Accounts Clerk), as well as two part-time students. Additionally, local offices in Myanmar and 

Nepal employ project-specific staff that carry out both implementation and strategy development.  

The role of the secretariat is to serve the Board, handle cooperation with the Ministry of Foreign Affairs and 

manage the various tasks with regards to the project portfolio. In the case of multi-party engagements, the 

secretariat and the DIPD country offices in Myanmar and Nepal are directly managing the partnerships with 

partners, whereas in the case of the projects implemented by the political parties, professional staff and volun-

teers in the party organisations manage planning, implementation and reporting, with the secretariat playing a 

supportive role.26  

Additionally, new project modalities have been developed for the 2018-2020 grant period, meaning that political 

parties and the secretariat now run shared projects in Kenya and Malawi, with the project management responsi-

bility vested in the involved party organisations. 

                                                           

25 See “Tilsynsrapport hos sekretariatet for Institut for Flerpartisamarbejde den 21. november 2016” p 2. 
26 The Secretariat’s role with regard to political party projects is advisory in the application process; in the final approval phase the Secretariat will assess qual-
ity of the project application and presents its assessment to the board; and in the case of project approval by the DIPD Board, the secretariat will return to a 
supportive role; until the stage where interim and final reports are submitted, where the Secretariat will have a quality assurance role. 
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Figure 1: The constituent components of DIPD 

   

 

The Partnership between DIPD and the MFA 

According to the law, DIPD receives its funding from the MFA and the latter will provide technical and finan-

cial oversight in order to ensure quality and accountability. The scope of the oversight is set out in a collabora-

tion agreement that underpins the three-year grant provided for 2018, the latest one signed in January this year. 

The grant for 2018–2020 is based on a programme document approved by the Council for Development Policy 

on 18 November 2017.  

In 2017, oversight of DIDP was transferred from the MFA Legal Department to the Department for Human-

itarian Action, Migration and Civil Society in order to harmonise procedures with the ones the strategic NGO-

partners are subject to. 

Main conclusions from previous assessments, reviews and scrutinies: 

In its meeting on 18 November the Council for Development Policy found that the activities of the Institute 

were relevant to Danida’s strategy the World in 2030. The Council did, however, ask questions as to the institu-

tional set-up enshrined in the law where the recipient of the funds, i.e. the political parties, also hold the majority 

on the board.27  

                                                           

27 Though no political party approves its own project application – the political party representative(s) is requested to leave the Board meeting when discuss-
ing and voting on the project application. 
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The Desk Appraisal (October 2017) of the draft programme document recommended that DIPD implemented 

the following within the first quarter of 2018:28 

 Results framework, including baselines, DIPD input, DIPD’s expected “share of results” and to 
be adapted to country and project context and specify how results reporting can be done in a 
harmonized format; 

 DIPD should clarify the feasibility of and preconditions for harmonising programme and project 
cycle management across the organization; 

 If not already done, a standard format for contracts with partners/recipients/beneficiaries, as ap-
propriate, to be developed. Annexes to the standard contract should include administrative guid-
ance and reporting obligations; 

 If not already done, DIPD should finalize policy and procedure for handling fraud cases. If already 
done, main features should be included in the PD before presentation to the Council for Develop-
ment Policy; 

 The output-based budget, which is the management-relevant budget and the budget that should be 
reported on, needs to be fully implemented in a secure, solid and transparent setup for project- and 
financial management of both the organization’s running costs and the project-/activity-related 
costs. Make sure to implement outcome-based budget follow-up in systems and processes inter-
nally and externally. DIPD is currently setting this up in Navision and needs to be completed as a 
matter of priority. 

 
Additionally, the Desk Appraisal recommended that DIPD implemented the following before end of 2018: 

 

 During 2018 fully implement the management response and recommendations in the MFA 
2017 review and the follow-up comments made in this appraisal report; 

 Feasibility of establishing a satellite office in Africa to be studied in light of consolidation of 
programme administration;  

 Feasibility of call for proposals and twice-annual application rounds to be studied, to ensure 
user demand and shift some of the burden of initial project documentation on applicants; 

 MFA to undertake capacity assessment end of 2018 to ascertain whether the desired consoli-
dation and strengthening of the secretariat has been achieved.  

 

At its meeting on September 14 2017, the MFA Programme Committee welcomed steps to streamline proce-

dures and reduce transaction costs. However, the Committee asked the question as to whether these steps 

“would be sufficient given the significant budget increase envisaged for 2018–2020”.29 

The Committee further “stressed the importance of developing an overall results framework with relevant indicators summaris-

ing DIPD’s objectives and eventually achievements and results”. Finally, the Committee recommended that a capacity 

assessment was carried out as the review of 2016 did not look into that matter in depth.  

The review from December 2016 looked mostly at programmatic issues and less at the capacity of the organi-

sation. It found that DIDP had “made considerable progress in all areas affected by the challenges” yet “it 

encountered some difficulties mainly related to the increased size and extent of its engagement, coupled with 

coordination across modalities of cooperation”.30 The Review recommended that DIDP continued to simplify 

its engagement and look at synergies in countries where Danish embassies or representations are present.31 

                                                           

28 Desk Appraisal Report, Annex 2 (p. A3) 
29 A budget increase of 20 % - from 75 million DKK to 90 million DKK total for the programme period 2018-2020, so an approximate yearly increase from 
25 million DKK to 30 million DKK. 
30 See Review 2016 p iii. 
31 See Review 2016 p iv. 
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Finally, the Review also pointed towards limited resources in the political parties, partly linked to the size of 

project grants. Something that the additional grant has helped mitigate. 

The Inspection Report from 2016 discussed the issue of oversight of the partners in the developing countries 

that the Danish political parties enter into agreement with. In principle, DIDP is not obliged to carry out 

inspection of these partners, yet the Inspection recommended that DIPD participated in these inspection vis-

its.32 Moreover, it was recommended that DIPD establish a whistle-blower mechanism. A whistle-blower mech-

anism was subsequently developed by DIPD and placed on DIPD’s website. 

2. Objective  

The objective of the capacity assessment is to answer the question as to: 

- Whether the organisational capacity and competences of DIPD are adequate with a view to managing the grant provided 

by the MFA with an increased volume of DKK 90 million DKK for 2018–2020 as set out in the programme document 

of 28 November 2017. 

 

3. Scope of work 

 

The work of the Assessment Team (AT) will include the following: 

 Assess the capacity of the secretariat as well as the role of the political parties in regard to the grant 

making process and project implementation, monitoring and reporting including systems (project cycle 

management, decision making procedures, human resource management, communication, financial 

management, administration), structures (organization of work, work processes and lines of responsibil-

ity), human resources (adequacy and capacity of staff: skills, knowledge and attitude), management and 

leadership. This assessment needs to be conducted relative to the overall mandate, programme docu-

ment, plans and strategies of DIPD.  

 Assess the capacity of the secretariat with regard to now up to three different implementation modali-

ties. 

 Assess how the Project Cycle Management procedures are designed and managed in view of the Sec-

retariat’s resources, including if the management is affected by the new project modalities and cross-

party projects, as well as the number of projects and the geographical spread.  

 Assess DIPD’s ability to establish a full overview of operations and DIPD’s capacity to plan, implement 

and monitor projects and budget execution. 

 Assess capacity, approach and tools of DIPD’s secretariat, the DIPD country offices and the political 

parties, to apply effective Results-Based Management. 

 Assess the capacity of the DIPD secretariat vis-à-vis the counselling and support needs of the political 

parties. 

More specifically, the scope of work will include the following tasks: 

Governance aspects 

 Assess the overall organization and governance of DIPD relative to DIPD’s legal framework, mandate, 

strategic plans (ambitions) and resources (human and financial); 

                                                           

32 DIPD has developed TOR for inspection visits which have been shared with MFA. 
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 Assess the impartiality and adequacy of the programme and project approval set up - and the secretariat 

relative to the two funding modalities, party-to-party projects and multi-party funding, and possibly 

three implementation modalities; 

 Assess whether a grant committee should be established in order to enable the Board to focus more 

on providing strategic advice and counselling, while taking note of the practice of other grant giving 

organisations such as DUF and DHO in Denmark and Westminster Foundation for Democracy 

(WFD) in England33. 

Programmatic and organisational aspects 

 Assess the organisational systems and structures supporting DIPD’s overall project cycle management 

(planning, implementation and monitoring) and organisational management (human resources man-

agement systems and procedures, communication, administration, leadership and decision making); 

 Assess the configuration of staff relative to the programme and project portfolio, tools and thematic 

focus (context, PEA, HRBA, gender, youth, partnership approaches, MEL, etc.), and overall strategies, 

and added value to partners; 

 Assess the robustness of the current results-based management framework,34 M&E and the overall 

accountability and learning mechanism; 

 Assess the adequacy and coherence between organizational strategies, systems, structures, human re-

sources, management and governance in order to operate with a high level of flexibility and agile man-

agement.  

The capacity assessment will provide operational recommendations to the future strengthening of DIPD. 

Financial management aspects 

The AT will assess the transparency, effectiveness and efficiency of the financial management setup, systems 

and procedures of DIPD, and of DIPD country office(s) and local parties (country focus to be determined as 

part of the inception), and how the set-up contributes to the achievement of the results. This includes but is 

not limited to an assessment of:  

 Adequacy of setup to ensure transparency and financial accountability, quality of internal control envi-

ronment, division of financial management responsibilities, segregation of duties, and flow of funds 

(securing a clear and intact accounting and audit trail) between DIPD and the partners with due reflec-

tion of the two modalities (direct support and through party-to-party support) and country offices.  

 

 Adherence to MFA guidelines and agreements established internal procedures for financial manage-

ment, to what extent they are known by the staff and regularly updated, and the involvement of man-

agement and technical staff in project financial management. 

 

 Overall quality of financial audits, adherence to applicable audit standards, frequency and organisational 

capacity to follow-up on findings. 

 

                                                           

33 Westminster Foundation for Democracy in England has a similar mandate as DIPD in that it grants funding to party-to-party projects and manages multi-
party projects, see https://www.wfd.org/  
34 https://dipd.dk/en/guidelines/  

https://www.wfd.org/
https://dipd.dk/en/guidelines/
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 Procedures and practice for financial monitoring of funds including funds delegated to the country 

office(s) (country focus to be determined as part of the inception) , including financial monitoring of 

parties with a risk-based approach.   

 

 Understanding of anticorruption and how the organisation works with anticorruption in general and in 

specific cases, including anticorruption policy, established procedures for the management of suspected 

irregularities, and whistle blower functions. 

 

It should be noted that adjustments to the scope of work would take place based on the Inception Report to 

be prepared by the AT prior to the field mission(s).  

The assessment will include a field mission to one or possibly two relevant countries where DIPD is engaged 

both with multi-party projects and party-to-party projects and possibly shared projects.35 

4. Outputs 

 An Inception Report based on the desk study and preliminary interviews in Copenhagen presenting 

particular issues to be addressed during the assessment. The MPN will further outline the approach 

and scope of the assessment and together with the TOR act as guide for the AT.  

 

 A short Debriefing Note to be presented to the MFA/HMC and DIPD to discuss the main findings, 

conclusions and recommendations of the assessment. 

 

 An Assessment Report, not exceeding 15 pages including annexes within the timeframe stipulated. 

 

5. Method  

 

The assessment will include an analysis of the organisational set-up and functions of the DIPD at the Board 

and Secretariat level, and country office(s) (country focus to be determined as part of the inception) and the 

role of Danish political parties in Copenhagen as well as in the field and the working relationship with political 

parties in Denmark and in the field and with other partners.  

Capacity and performance will be assessed at different levels, – the Secretariat, the Board, the Danish political 

parties and the cooperation partners. In addition, an assessment of basic financial, administrative and manage-

rial systems will be undertaken. 

This assessment will make a distinction between the competences of individuals, i.e. their ability to carry out the 

tasks assigned to them, and the capacity of the organisation that is to some extent the sum of the individuals 

within that setting. Organisational capacity “is the ability of an organisation to equip, enable and induce their agents and 

partners to do the right thing at the right time and to achieve a normative policy objective”.36 

The assessment will consist of a desk study of relevant documentation, interviews with key staff at DIPD and 

in the MFA; field mission(s) to be determined; interviews with representatives of partner organisations and 

                                                           

35 The field missions may not comprise of the full team. The inception report will indicate which team members will join which parts of the field mission. 
 
36 Matt Andrews, Lant Pritchett and Michael Woolcock: “Building State Capability. Evidence. Analysis. Action”, p. 95. Oxford University Press 2017. 
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political parties in Denmark and in the field benefitting from the MFA support.  The selection criteria for the 

country visit(s) will be the following: 

 Countries where there are examples of multi-party and/or party-party engagement as well as Danish 

cooperation in the field of governance.  

 

6. Organisation of work  

 The Assessment will be organized in four phases: 

Phases Main activities Output 

1. Inception Preparatory desk study to analyse key docu-

ments, including related to organisational and fi-

nancial management of DIPD. Based on this, the 

team will finalise a description of the approach 

and methodology related to the overall assess-

ment and field study. Initial interviews and con-

sultations in Denmark and abroad. 

Inception Report with critical is-

sues identified for further analysis. 

PAP/Final work plan. 

2. Data collec-

tion 

Interviews with key informants in DIPD, the 

Danish political parties and their partners (by 

Skype) and relevant resource persons. 

Desk study/minutes from meet-

ings/interviews.  

3.Field mis-

sion(s) 

Assessing in practice how the methodological 

issues, policies and strategies have been imple-

mented, performance and results achieved.  

Debriefing note produced and de-

briefing meetings at country level 

and in Copenhagen. 

4. Reporting Prepare draft report for discussion and com-

ments by relevant embassies, MFA and DIPD.  

Finalize report based on comments from DIPD 

and MFA. 

Draft report and presentation in 

Copenhagen. 

 

Final report. 

 

7. Consultants 

The Technical Quality Support department (TQS) of the MFA will lead the Capacity Assessment. The Assess-

ment Team (AT) will comprise consultants as specified below. In addition, staff from HMC/MFA may join 

the team as resource persons at the expense of their own department.  

Consultants: Two international consultants/experts are required for this assignment with an estimated maximum 

indicated in the budget section below. The team should include an expert in organisational/capacity develop-

ment and an expert in financial management.  

Criteria: Proposed CVs will be evaluated according to the following roles and criteria: 

1) Organisational development expert (team leader for the external consultant team) 

General qualifications:  
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 Master’s degree in social sciences or related field 

 At least 10 years of working experience within organisational development and knowledge of political 

parties and democracy programmes. 

 

Adequacy for the assignment:  

Extensive relevant experience from similar assignments, including each of the following: 

 Documented experience with capacity assessments and organisational development; 

 Experience with human resource management and change management in highly political contexts and 

environments; 

 Experience as a team leader on similar assignments; 

 Experience with MFA Aid Management Guidelines, rules and procedures, preferably in relation to 

grants to Danish strategic framework organisations.  

The Organisational Development Expert will function as team leader for the external consultant team under 

the overall team-leadership of the TQS/MFA representative. 

2) Financial management and programme administration expert 

General qualifications:  

 Relevant academic degree 

 At least 10 years of working experience within financial management, including considerable field-level 

work  

 

Adequacy of the assignment:  

Extensive relevant experience from similar assignments, including each of the following: 

 Experience in assessing and analysing cost efficiency and effectiveness, financial management setups, 

procedures and reporting; 

 Knowledge of international audit standards and procedures; 

 Experience with anti-corruption and fraud management and prevention; 

 Experience from conducting capacity assessments or assessments of international and national organ-

isations especially in relation to financial management; 

 Experience with MFA Aid Management Guidelines, rules and procedures, preferably in relation to 

grants to Danish strategic framework organisations; 

 Experience with organisational management, administrative systems and procedures. 

 

External experts total 27 work-

ing days (estimated)37 

  

                                                           

37 Precise distribution of allocated time to be determined based on the Inception Report. 

http://amg.um.dk/en/
http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/strategiske-partnere/
http://amg.um.dk/en/
http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/strategiske-partnere/
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Organisational development ex-

pert (estimated 16 days)  

3 days for inception (desk study and MPN)  

9 days for data collection and meetings in Copenhagen  

4 days for reporting (presentation of findings, drafting, review and re-

vision)  

Financial management and pro-

gramme administration expert (es-

timated 11 days)  

 

 

2 days for inception (desk study and MPN)  

2 days for data collection and meetings in Copenhagen  

5 days for field visits, including travel days  

2 days for reporting (presentation of findings, drafting, review and re-

vision)  

  

 

8. Background Information 

 The most relevant documents will be uploaded in Share files MFA Denmark. 

 
 

Copenhagen, 17 October 2018 

Lars Adam Rehof 

Team leader, TQS 
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Anneks B: Liste over personer interviewet 
 

Sekretariatet 

Mathias Parsbæk Skibdal, Fg. Sekretariatschef 

Flemming Astrup, Administrationschef 

Heidi Borg Jørgensen, Regnskabs- og økonomimedarbejder 

Petra Herdlova Lassen, Regnskabsassistent 

Martin Rosenkilde Pedersen, Senior projektrådgiver 

Bo Karlsen, Projektrådgiver 

Rikke Sig Hansen, Projektrådgiver 

Marianne Victor Hansen, EU projektkoordinator 

 

Landekontorer 

Shristi Rana, Landerepræsentant Nepal 

Murari Shivakoti, Seniorrådgiver Nepal 

Khin Thazin Myint, Landerepræsentant 

 

Danske politiske partier 

Bent Nicolajsen, projektkoordinator Venstre  

Morten Østervang, projektkoordinator Socialistisk Folkeparti 

Jens Andersen, Landssekretær Socialistisk Folkeparti 

Clara Halvorsen, frivillig / projektkoordinator Nepal, Radikale Venstre 

Iben Merrild, International konsulent, Socialdemokratiet 

Søren Schönbeck, økonomiansvarlig Socialdemokratiet 

Alexander von Wildenrath Løvgreen, projektkoordinator Liberal Alliance 

Rolf Aagaard-Svendsen, projektleder Konservative 

Christine Lundgaard, frivillige (Colombia) Enhedslisten  

Merete Pedersen, Enhedslisten, Økonomi- og regnskabsansvarlig 

 

Bestyrelsen 

Eva Grambye, IMR 

Ida Paetau, DUF/DSU  

Charlotte Flindt Pedersen, Udenrigspolitisk Selskab 

Jann Sjursen, Globalt Fokus 

Flemming Juul Christiansen, Rektorkollegiet 

Jens Husted, DUF/VU 

Mogens Jensen, Socialdemokratiet, Formand 

Claus Thure Hastrup, Enhedslisten 

Kathrine Laurtizen, Alternativet 
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Michael Aastrup Jensen, Venstre, Næstformand 

Mai Christiansen, Liberal Alliance 

Steen Thomsen, Dansk Folkeparti 

Rolf Aagaard-Svendsen, Konservative 

Turid Leirvoll , Socialistisk Folkeparti 

Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 

 

Udenrigsministeriet 

Peter Bøgh, HMC 

Søren Davidsen, KFU 

Pernille Brix Jørgensen, danske ambassade Nairobi, Team Leader - Governance 

 

Eksterne aktører 

Emiel Bijlmakers, Programme Manager, NIMD (Kenya, Malawi and Zimbabwe) 

Frankline Mukwanja, Executive Director, Centre for Multiparty Democracy, Kenya 
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Anneks C: Oversigt over godkendte projektbudgetter 2018-2020 

 

 

Sum for alle 

projekter

S - Reg. 

Asien S - Swaziland

S - Burkina 

Faso

EL - 

Colombia

EL - 

Palæstina V - Sydafrika SF - Bolivia

V/DIPD - 

Kenya

SF/V/DIPD - 

Malawi

DIPD/RV - 

Nepal

DIPD - 

Myanmar

DIPD - 

Bhutan 

BNEW

DIPD - 

Bhutan BDD

DIPD - 

Bhutan 

BCMD

DIPD - 

Burkina Faso

1. Activity in Denmark 1,004,217    25,000          30,000          45,000          14,828          -                60,000          -                204,000        139,389        -                265,000        -                119,000        -                102,000        

2. Activity in partner country 17,941,722  733,357        506,394        575,326        601,316        549,408        590,400        265,000        2,024,129     1,971,197     4,931,214     2,399,296     813,029        612,136        255,759        1,113,761     

3. Investment 201,670        -                -                9,958            -                -                -                -                18,414          -                -                60,000          -                -                -                113,298        

4. Internal consultant 3,862,281    450,363        568,681        508,899        16,798          76,600          359,382        74,500          800,870        910,188        -                96,000          -                -                -                -                

5. External consultant 2,034,987    250,493        750               66,000          -                159,300        106,128        93,500          214,484        157,136        317,426        487,900        -                93,150          88,721          -                

6. Local staff 7,820,844    459,651        144,000        125,187        160,920        -                308,717        44,000          1,005,533     343,582        1,578,920     1,559,328     1,223,375     281,686        84,736          501,211        

7. Local administration 3,897,574    119,143        106,500        153,069        80,590          57,993          102,593        55,000          302,271        186,700        1,660,215     584,844        180,263        54,995          34,595          218,803        

8. International travel 6,988,688    859,391        703,080        592,000        186,422        109,544        302,000        77,000          505,118        486,646        745,025        1,080,032     150,000        267,605        -                924,825        

9. Monitoring and Review 658,033        -                4,500            6,334            20,295          -                35,000          -                155,230        76,450          200,000        30,000          -                -                -                130,224        

10. Information 429,548        30,000          40,000          35,500          17,651          8,482            25,000          12,000          99,924          82,000          33,991          20,000          -                -                -                25,000          

11. Project Activities 44,839,563  2,927,398     2,103,905     2,117,272     1,098,820     961,327        1,889,221     621,000        5,329,972     4,353,287     9,466,791     6,582,400     2,366,666     1,428,571     463,810        3,129,123     

12. Budget margin (5%) 1,955,223    146,370        105,195        105,864        28,128          48,066          56,677          16,000          266,499        217,664        403,331        217,600        118,333        71,429          23,190          130,877        

13. Total project activities 46,794,785  3,073,767     2,209,100     2,223,136     1,126,948     1,009,394     1,945,897     637,000        5,596,470     4,570,951     9,870,122     6,800,000     2,485,000     1,500,000     487,000        3,260,000     

14. Audit in Denmark 338,475        30,000          30,000          30,000          10,596          20,000          25,000          15,000          40,000          40,000          29,879          -                15,000          -                13,000          40,000          

15. Project costs + Audit 47,133,259  3,103,767     2,239,100     2,253,136     1,137,544     1,029,394     1,970,897     652,000        5,636,470     4,610,951     9,900,000     6,800,000     2,500,000     1,500,000     500,000        3,300,000     

16. Administration in Denmark (7%) 1,244,859    217,264        156,737        157,719        65,629          72,058          137,963        45,640          202,800        189,049        -                -                -                -                -                -                

17. LESS DIPD Administration (7%) -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

18. Total 48,378,117  3,321,031    2,395,837    2,410,855    1,203,173    1,101,451    2,108,860    697,640        5,839,271    4,800,000    9,900,000    6,800,000    2,500,000    1,500,000    500,000        3,300,000    

1. Activity in Denmark 2.1% 0.8% 1.3% 1.9% 1.2% 0.0% 2.8% 0.0% 3.5% 2.9% 0.0% 3.9% 0.0% 7.9% 0.0% 3.1%

2. Activity in partner country 37.1% 22.1% 21.1% 23.9% 50.0% 49.9% 28.0% 38.0% 34.7% 41.1% 49.8% 35.3% 32.5% 40.8% 51.2% 33.8%

3. Investment 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4%

4. Internal consultant 8.0% 13.6% 23.7% 21.1% 1.4% 7.0% 17.0% 10.7% 13.7% 19.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5. External consultant 4.2% 7.5% 0.0% 2.7% 0.0% 14.5% 5.0% 13.4% 3.7% 3.3% 3.2% 7.2% 0.0% 6.2% 17.7% 0.0%

6. Local staff 16.2% 13.8% 6.0% 5.2% 13.4% 0.0% 14.6% 6.3% 17.2% 7.2% 15.9% 22.9% 48.9% 18.8% 16.9% 15.2%

7. Local administration 8.1% 3.6% 4.4% 6.3% 6.7% 5.3% 4.9% 7.9% 5.2% 3.9% 16.8% 8.6% 7.2% 3.7% 6.9% 6.6%

8. International travel 14.4% 25.9% 29.3% 24.6% 15.5% 9.9% 14.3% 11.0% 8.7% 10.1% 7.5% 15.9% 6.0% 17.8% 0.0% 28.0%

9. Monitoring and Review 1.4% 0.0% 0.2% 0.3% 1.7% 0.0% 1.7% 0.0% 2.7% 1.6% 2.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9%

10. Information 0.9% 0.9% 1.7% 1.5% 1.5% 0.8% 1.2% 1.7% 1.7% 1.7% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%

11. Project Activities 92.7% 88.1% 87.8% 87.8% 91.3% 87.3% 89.6% 89.0% 91.3% 90.7% 95.6% 96.8% 94.7% 95.2% 92.8% 94.8%

12. Budget margin (5%) 4.0% 4.4% 4.4% 4.4% 2.3% 4.4% 2.7% 2.3% 4.6% 4.5% 4.1% 3.2% 4.7% 4.8% 4.6% 4.0%

13. Total project activities 96.7% 92.6% 92.2% 92.2% 93.7% 91.6% 92.3% 91.3% 95.8% 95.2% 99.7% 100.0% 99.4% 100.0% 97.4% 98.8%

14. Audit in Denmark 0.7% 0.9% 1.3% 1.2% 0.9% 1.8% 1.2% 2.2% 0.7% 0.8% 0.3% 0.0% 0.6% 0.0% 2.6% 1.2%

15. Project costs + Audit 97.4% 93.5% 93.5% 93.5% 94.5% 93.5% 93.5% 93.5% 96.5% 96.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

16. Administration in Denmark (7%) 2.6% 6.5% 6.5% 6.5% 5.5% 6.5% 6.5% 6.5% 3.5% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

17. LESS DIPD Administration (7%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18. Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Staff and administration 32.2% 31.0% 34.2% 32.7% 21.5% 12.2% 36.5% 24.9% 36.1% 30.0% 32.7% 32.9% 56.1% 22.4% 23.9% 21.8%

OH on internal consultants 1,716,569     200,161        252,747        226,177        7,466            34,044          159,725        33,111          355,942        404,528        -                42,667          -                -                -                -                

Local administration 3,897,574     119,143        106,500        153,069        80,590          57,993          102,593        55,000          302,271        186,700        1,660,215     584,844        180,263        54,995          34,595          218,803        

Administration in Denmark 1,244,859     217,264        156,737        157,719        65,629          72,058          137,963        45,640          202,800        189,049        -                -                -                -                -                -                

Total administration 6,859,003    536,568        515,984        536,965        153,685        164,095        400,281        133,751        861,013        780,277        1,660,215    627,511        180,263        54,995          34,595          218,803        

Administration percentage 14.2% 16.2% 21.5% 22.3% 12.8% 14.9% 19.0% 19.2% 14.7% 16.3% 16.8% 9.2% 7.2% 3.7% 6.9% 6.6%


