Terms of Reference:
Ekstern evaluering av FOKUS’ kommunikasjonsarbeid i inneværende
rammeavtaleperiode med Norad
Oppdragsbeskrivelse

Sted
Bestiller
Tidsramme

Evaluering av FOKUS’ kommunikasjonsarbeid i
henhold til målene i informasjonsavtalen med
Norad.
Norge.
FOKUS – Forum for Kvinner og
Utviklingsspørsmål.
Alle skriftlige produkter skal være levert senest
1. april 2019.

Forventet produkt

Gjennomgang og presentasjon for FOKUS’
sekretariat og medlemsorganisasjoner skal
utføres innen utgangen av april 2019.
En rapport som svarer på målene for
evalueringen. Rapportens hovedfunn og
anbefalinger skal i tillegg presenteres for
FOKUS.

Søknadsfrist

9. desember 2018

Vi søker etter en konsulent som kan utføre dette evalueringsoppdraget.

1 Bakgrunn
FOKUS er en paraplyorganisasjon med 56 medlemmer per 1.12.2018. Formålet med organisasjonen
er å styrke kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse. Dette gjøres i form av
utviklingssamarbeid med partnerorganisasjoner i åtte land, og kommunikasjons- og pådriverarbeid.
Norads informasjonsstøtteordning har som overordnet mål «å bidra til et sterkere engasjement i
Norge for globale miljø- og utviklingsspørsmål.» FOKUS har siden 1990 mottatt midler over
ordningen. I perioden 2017-2019 har vi en rammeavtale på til sammen 3,9 millioner kroner.
Det overordnede målet for kommunikasjonsarbeidet til FOKUS er å skape økt kunnskap og
engasjement om globale kvinne- og likestillingsspørsmål. De fire delmålene i informasjonsavtalen
mellom FOKUS og Norad er:
1) Målgruppene har økt kunnskap om internasjonale kvinnespørsmål og engasjerer seg i
arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling globalt;
2) Medlemsorganisasjonene i FOKUS når ut til sine medlemmer med informasjon om
internasjonale kvinne- og likestillingsspørsmål;

3) Norske myndigheter implementerer handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling
i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020, og handlingsplanen for kvinner, fred og
sikkerhet 2015-2018;
4) FOKUS’ og medlemsorganisasjonenes informasjonsvirksomhet blir mer effektiv og
målrettet.
I inneværende rammeavtale er medlemsorganisasjonene og deres medlemmer definert som
primærmålgruppe for kommunikasjonsarbeidet

2 Mål for evalueringen
•

•

•

•
•

Evaluere i hvilken grad FOKUS’ kommunikasjonsarbeid har bidratt til økt kunnskap om
internasjonale kvinnespørsmål og engasjement for kvinners rettigheter og likestilling globalt
blant målgruppene;
Evaluere i hvilken grad FOKUS’ kommunikasjonsarbeid bidrar til at medlemsorganisasjonene
når ut til sine medlemmer med informasjon om internasjonale kvinne- og
likestillingsspørsmål;
Evaluere i hvilken grad FOKUS’ pådriver- og kommunikasjonsarbeid bidrar til gjennomføring
av handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken
2016-2020, og handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet 2015-2018;
Vurdere hvordan FOKUS’ kommunikasjonsarbeid kan bli mer effektivt og målrettet, inkludert
monitorering og resultatmåling.
Evaluere hvorfor målene eventuelt ikke er oppnådd, og gi klare anbefalinger til FOKUS’ videre
kommunikasjons- og pådriverarbeid.

3 Forventet resultat
En rapport som svarer på målene for evalueringen. Rapportens hovedfunn og anbefalinger skal i
tillegg presenteres for FOKUS’ sekretariat og medlemsorganisasjoner i et fellesmøte.
Rapporten skal minimum inneholde følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innholdsfortegnelse
Sammendrag
Mål for evalueringen
Metode og eventuelle begrensninger ved evalueringen
Presentasjon og analyse av funn
Anbefalinger
Konklusjon
Eventuelle vedlegg

4 Metode og arbeidsform
•
•
•

Analysen skal kombinere kvalitative og kvantitative metoder.
Det skal utføres intervjuer med nøkkelpersoner i medlemsorganisasjonene og blant
beslutningstakere for å få innsikt i hvordan kommunikasjonen fra FOKUS’ sekretariat
oppfattes og forstås.
Det skal utføres intervjuer med andre relevante informanter fra bl.a. FOKUS-sekretariatet og
Norad for å få innsikt i strategi, organisering og krav til mottakere av informasjonsstøtten.

•

•

FOKUS ønsker at det utføres sammenligninger med en eller flere andre
paraplyorganisasjoner med sammenlignbart formål for å vurdere effekten av valgte
kommunikasjonsaktiviteter og målgrupper.
Det skal foretas en vurdering av styringsdokumenter.

5 Krav til kvalifikasjoner
•
•
•
•

Erfaring fra lignende evalueringsoppdrag.
Dokumentert kommunikasjonsfaglig kompetanse- og erfaring
Kunnskap om/erfaring fra frivillige organisasjoner, gjerne paraplyorganisasjoner
Kunnskap om kvinne- og utviklingsspørsmål vil tillegges vekt

6 Tidsramme
Alle skriftlige produkter skal være levert senest 1. april 2019.
•
•
•
•

Levering av detaljert metodebeskrivelse (inception report): 20. januar 2019.
Levering av første utkast av rapport som FOKUS kan kommentere på: 1. mars 2019.
Levering av endelig rapport: 1. april 2019.
Gjennomgang og presentasjon for FOKUS’ sekretariat og medlemsorganisasjoner: innen
utgangen av april 2019.

Det er mulig å gjennomføre oppdraget på komprimert tid dersom det er ønskelig for konsulenten.

7 Budsjettramme
Budsjett for oppdraget er maksimum 100 000 kroner, inkl. mva. Denne summen skal dekke alle
kostnader i forbindelse med oppdraget.

Søknadsfrist: 9. desember 2018. Søknaden sendes til sb@fokuskvinner.no, og må
inneholde:
•
•
•
•
•

Skriftlig anbud som beskriver søkers kvalifikasjoner, interesse for oppdraget og plan for
arbeidet
Kostnadsoversikt med nedbrutte budsjettposter
CV
Referanser
Signert erklæring om at man ikke har egeninteresser i prosjektet som skal evalueres eller
eventuelle funn

