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Hva vet du om utfordringene i styring av tilskudds-
/bistandsprosjekter? 
 

Fredag 25. august kl 08.30-11.00, Teknas lokale, Dr. Maudsgate 15, 1. etasje (via kantinen) 

Påmelding via www.prosjektledelse.org eller via mail: post@prosjektledelse.org.    

Påmeldingsfrist: 21. august. Oppgi hvilken organisasjon du tilhører. 
Arrangementet er gratis. 
 

 
Stortinget bevilger årlig store beløp til internasjonal bistand.  I 2017 har Utenriksdepartementet 
ansvar for over 30 mrd. kroner til dette formålet Hovedvekten av bistanden er konsentrert rundt 
tematiske områder: utdanning; helse; humanitær innsats; næringsutvikling og jobbskaping; og klima, 
fornybar energi og miljø. Det er også andre politikkområder som inngå i utviklingspolitikken, samt 
tverrgående hensyn, deriblant menneskerettigheter og likestilling. I dagens seminar tar vi 
utgangspunkt i finansiering av internasjonal bistand, og krav til styring og oppfølging som inngår i 
forvaltningen av bistandsmidlene, fra budsjettet er vedtatt av Stortinget og til støtten materialiserer 
seg hos mottaker. 
  

 
Bistandsgivers/bistandsforvalters rolle  
Innleder: Lisbeth Skuland, Utenriksdepartementet 
 
Bistanden fordeles til en rekke land og kanaliseres gjennom mange ulike kanaler. Det stilles 
store krav til dokumentert resultatoppnåelse i bistanden i henhold til Stortingets forutsetninger 
for bevilgning av midlene, og til å unngå korrupsjon og mislighold. Det kreves derfor et stort 
apparat for å administrere og forvalte midlene. Lisbeth Skuland er fagdirektør i Seksjon for 
tilskuddsforvaltning i UD, og vil orientere om systemet for tildeling og forvaltning av 
bistandsmidler. 

 

 

  

 

En hjelpeorganisasjons rolle 
Innleder: Lars A. Skari, Røde Kors  
 

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Våre frivillige er 
tilstede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære 
bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder. 
Vi har selvsagt de nødlidende i fokus, men vi har også våre interne strukturer for å håndtere og 
implementere store tilskudd. Hvilke styringsutfordringer har vi?  
Lars A. Skari er Head of Strategy and Coordination i internasjonal avdeling, og vil orientere om 
dette. 
 

 
 
 
 

  
 

Leveranser til kriseområder 
Innleder: Georg Finsrud, A-Aqua AS 
 
A-Aqua AS har lang erfaring med arbeider knyttet til vannforsyning i nødsituasjoner. Vi leverer 
blant annet renseutstyr og distribusjonsutstyr for vann som de større hjelpeorganisasjonene 
benytter i internasjonale krisesituasjoner. Vi har lang erfaring fra organisering og hjelp i 
internasjonale krisesituasjoner.  
Hvordan styres/administreres leveransen og hvilke utfordringe møter vi i gjennomføringen? 

  
  

 

Økt humanitær satsing 

Røde Kors har en unik 
rolle som humanitær 
aktør. 
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