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GLO-3989 SOM-10/0048 Godkjenning av rapport og regnskap for 2011. 
 
 
Norad viser til statusrapport for 2011 og resultatrapport for prosjektet «Pen instead of gun», 
datert 31. mai 2012.  
 
Rapporten viser til flere utfordringer med å drive et prosjekt i Sool provinsen i Somalia, en 
risikovurdering som også har blitt tatt med i forkant av avtaleinngåelse. På tross av dette viser 
rapporten også at prosjektet følger målsettingene i avtalen og har en positiv effekt lokalt.  
 
Rapporten viser flere resultater på output nivå (produkter/tjenester), for eksempel der det vises 
til antall barn som begynner på skolen, gjennomfører nasjonale prøver eller bruk av skolen til 
kvinnesamlinger. Norad ønsker at der det er mulig skal det rapporteres på et resultatnivå over 
output nivået, det vil si en rapport på brukereffekten av prosjektene vi støtter (såkalt outcome-
nivå). Fra Isha sin rapport leser vi at samarbeidet mellom skole og foreldre gir resultater på 
dette nivået. Rapporten viser til resultater som går lengre enn antall møter med foreldrene, den 
sier også noe om hva møtene fører til som for eksempel at foreldre ønsker å sende døtre og 
ikke bare sønner til skolen. 
 
Rapporten viser til stort avvik for 2011 grunnet forsinket regnskap og revisjon fra lokal partner 
som førte til at 2. utbetaling fra Norad ble stanset. Utfordringene med hensyn til lokal revisjon 
vil forhåpentligvis være mindre i inneværende avtaleperiode. 
 
På side 16 i rapporten står det at målet om at «Driften av skolen overtas helt eller delvis av 
staten Somaliland, Puntland, Etiopia eller Somalia» ble oppnådd i 2010 allerede. Norad ber 
IDC om å klargjøre om det er rett årstall for oppnådd mål, siden dette var en målsetting for 
2011 og ikke 2010. 
 
Norad har ingen kommentarer til regnskap eller revisjonsrapporten. 
 
Rapport og regnskap for 2011 er med dette godkjent. 
 
Lykke til videre med prosjektet! 
 
 
Vennlig hilsen, 
 
 
 
Gunvor Skancke 
Underdirektør 
Avdeling for sivilt samfunn     Marianne Haugh 
        Rådgiver 


