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ADRA Norge avtale QZA-18/0353: Melding om innvilgelse av tilskudd 

Vi viser til søknad datert 01.10.2018 (Prosjekt A) og 08.11.2018 (Prosjekt B) om økonomisk støtte. 
Norad har besluttet å innvilge et tilskudd på inntil NOK 188 000 000 for perioden 01.03.2019 til 
29.02.2024, hvorav NOK 10 000 000 er forbeholdt Prosjekt B. For Prosjelt B er avtaleperioden 
01.03.2019 til 29.02.2020. Tilskudd utover NOK 45 600 000 for inneværende kalenderår forutsetter 
Stortingets bevilgning. Ettersom det knytter seg usikkerhet til Stortingets fremtidige bevilgninger over de 
aktuelle budsjettpostene presiserer vi at det totale tilskuddsbeløpet er tentativt. Årlige tilskudd for årene 
2020-2023 vil bekreftes som del av godkjenning av årlig plan og budsjett, etter at Stortinget har vedtatt 
statsbudsjettet og Norad har mottatt Tildelingsbrev nr. 1 fra UD for det angjeldende året.  
 
Ved vesentlige kutt i den aktuelle budsjettlinjen kan Norad nedjustere både årlige beløp og totalt tilskudd, 
og vil i den forbindelse måtte be om at planer og budsjetter revideres i henhold til dette. Norads vedtak er 
i tråd med føringer som er gitt i Prop S1 (2018-2019), UDs tildelingsbrev til Norad datert 18.03.2019, 
Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn (2018) og gjeldende regelverk for støtte til 
sivilsamfunnsaktører. Tilskuddet gis under forutsetning av at det inngås en avtale mellom 
tilskuddsmottaker og Norad, samt at tilskuddsmottaker aksepterer alle vilkår og prosedyrer som følger av 
avtalen.  
 
I tråd med det som fremgår av avtalen er tilskuddsmottaker ansvarlig overfor Norad for at tilskuddet blir 
brukt i samsvar med forutsetninger nedfelt i avtalen. I tråd med de føringene som gjelder for Norads 
tilskuddordninger, herunder nulltoleranse for korrupsjon og andre økonomiske misligheter, kan således 
midler som er blitt misbrukt eller som det ikke kan redegjøres tilfredsstillende for kreves tilbakebetalt helt 
eller delvis (se www.norad.no/varslingstjenesten).  
 
Vi ønsker å presisere enkelte anbefalinger og sentrale oppfølgingspunkter i avtaleperioden. 
 

 Koordinering med lokale myndigheter: 
ADRA bes gjøre en vurdering av om det kan legges opp til tettere samarbeid med sentrale 
myndigheter i avtalelandene, slik at arbeidet lettere kan videreføres av myndighetene dersom 
ADRA skulle trekke seg ut. 
 

 Resultatrammeverk: 
ADRA bes om å sende et oppdatert resultatrammeverk med baselineverdier og oppdaterte måltall 
for alle indikatorene i løpet av de første seks månedene av programperioden. Dette gjelder både 
Prosjekt A og Prosjekt B. Dette framgår av vedlagt avtale. I det oppdaterte rammeverket for 
Prosjekt A kan ADRA nedjustere antall målinger. Det er ikke nødvendig å måle outcome-
indikatorer annet enn ved oppstart, midtveisevaluering og avslutning, og det er tilstrekkelig med 
årlige outputs-målinger. Innhenting av baselineverdier må imidlertid skje i løpet av de første seks 
månedene. Mål- og resultattall for støttemottagere med funksjonsnedsettelser må disaggregeres 
ytterligere for å kunne dokumentere resultater isolert fra andre marginaliserte grupper. ADRA bes 
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disaggrere mellom barn med nedsatt funksjonsevne og barn som ikke går på skole (out of school 
children).  
 

 Budsjett: 
ADRA bes sørge for at avtalebudsjettet i Prosjekt Aog de underordnede budsjettene på landnivå 
henger sammen (med identiske del- og totalsummer på overordnet nivå og på landnivå), og ber 
om at ADRA sender oppdaterte, landvise budsjetter til SIVSA sammen med baselinetall og 
reviderte resultatrammeverk, innen seks måneder etter avtaleinngåelse. Som tidligere er det 
likevel kun det overordnede avtalebudsjettet det skal rapporteres på årlig til Norad. 
 
Også for prosjekt B er det de overordnede budsjettlinjene ADRA skal rapportere på. Endringer i 
disse på over 10% må forhåndsgodkjennes av Norad, ref. punkt 12.2 i avtalens General 
Conditions. 
 
ADRA vurderes generelt til å ha moderate lønninger og realistiske budsjetter. Samtidig har 
ADRAs søsterforeninger en rekke store donorer. Med så mange store aktører i ryggen er det god 
mulighet til å lykkes med resultatene. Det er også risiko for overlapp. ADRAs arbeid i Sør-Sudan 
finansieres for eksempel også av Danida og UNICEF. Prosjektet Norad skal støtte og de to 
allerede eksisterende prosjektene er adskilte, men komplementære. Midlene til prosjektet i Upper 
Nile er lagt opp til å bidra med 10% av lønnen til en rekke lokalt ansatte, som også henter deler 
av lønnen sin fra andre donorer. Norad ønsker derfor konsolidert regnskap og revisjon der 
Noradmidler inngår i andre budsjetter eller der prosjektet foregår i samme område som andre 
ADRA-prosjekter, der dette er mulig. ADRA gis anledning til å finansiere dette med Norad-
midler innenfor avtalebudsjettet.  
 

 Risiko og tverrgående hensyn: 
ADRA bes om å rapportere særskilt på hvordan hensynet til likestilling og kvinners rettigheter 
adresseres i arbeidet i Upper Nile sammen med oppdatert budsjett og resultatrammeverk, og også 
for hvordan/hvorvidt risikoen for kvinners rettigheter og likestilling i Upper Nile skiller seg fra 
risikoen for kvinners rettigheter og likestilling i Sør-Sudan forøvrig.  
 

Avtalenummer skal benyttes ved alle henvendelser og all korrespondanse om tilskuddet, inkludert 
utbetalingsanmodninger og ved tilbakebetaling av ubrukte midler. Vedtaket knyttet til 
sivilsamfunnsstøtten kan påklages til Utenriksdepartementet i henhold til Forvaltningslovens kap. VI. 
Klagen må fremsettes skriftlig til Norad innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er 
mottatt. Tilskuddsmottaker har krav på innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningslovens §§ 
18- 19. En eventuell klage må begrunnes. 
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