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Medlemsforslag om evaluering af  

alle afsluttede nordiske projekter 

Forslag 

Den Konservative Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at der ved alle afsluttede projekter foretages en dybdegående eva-

luering af projektet og dets resultater.  

 

at den løbende projektovervågning bliver bedre. Både med fokus 

på at følge det planlagte budget og opnåelse af de ønskede resul-

tater.  

 

at skattebetalernes midler skal bruges fornuftigt, og at det vejle-

dende princip for alle nystartede nordiske projekter skal være nor-

disk nytte.   

Baggrund 

Efter anmodning fra Kontrolkomiteen, gennemførte COWI i 2014 en rap-

port, der havde til formål at lave en udredning af udvalgte projekters gen-

nemførelse og effekt. Rapporten fastslog, at der ved størstedelen af pro-

jekterne ikke blev foretaget en afsluttende evaluering af, om projektet le-

vede op til sine målsætninger. COWI undersøgte 23 projekter, og ud af 

dem manglede 13 en statusrapport/afsluttende evaluering.  

 

COWI pegede på, at fokus ligger ved projektopstart, men at den generelle 

projektovervågning og de endelige resultater får mindre opmærksomhed. 

Dette mener Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd er et alvorligt pro-

blem.  

 

Beløbet, der i dag anvendes til projektaktiviteter, er over halvdelen af det 

samlede budget for Nordisk Ministerråd. Der bliver brugt mange penge på 

projekterne, og derfor har skatteborgerne krav på, at der sikres mest mu-

ligt udbytte af projekterne og dets resultater. 
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København den 7. oktober 2016 

Bengt Morten Wenstøb (H) 

Bente Stein Mathisen (H) 

Brynjar Nielsson (Sj)  

Elin Hirst (Sj) 

Hans Wallmark (M) 

Heidi Nordby Lunde (H) 

Juhana Vartiainen (Saml) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Lena Asplund (M) 

Michael Tetzschner (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Pia Hallström (M) 

Rasmus Jarlov (KF) 

Susanna Koski (Saml) 

Sylvi Graham (H) 

Thomas Finnborg (M) 

Wille Rydman (Saml) 

 


