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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 1392 stillet den 11. juli 2017 af 

Christian Juhl (EL) til ministeren for udviklingssamarbejde. 
 
 
Spørgsmål 
Vil ministeren sikre, at bevillingerne til de strategiske partnere er i 
overensstemmelse med den faktiske scoring, som NGO’erne har opnået 
i forbindelse med ansøgningsrunden om strategiske partnerskaber?  

Begrundelse 

Med offentliggørelse på Udenrigsministeriets hjemmeside den 3. juli 
2017 meddelte udviklingsministeren, hvilke organisationer der får nye 
strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet, og hvor store 
bevillinger de enkelte organisationer modtager de næste 4 år. Spørgeren 
er bekendt med, at bevillingerne efterfølgende er blevet ændret, og at de 
strategiske partnerskabsorganisationer er blevet orienteret herom i e-mail 
fra ministeriet den 6. juli 2017. Af e-mailen fremgår det, at der er sket en 
fejlberegning, og at de offentliggjorte bevillinger af 3. juli 2017 ikke er 
korrekte. Det fremgår endvidere af e-mailen, at de organisationer, der i 
første omgang fik tildelt for meget som følge af regnefejlen, ikke vil blive 
nedjusteret i bevilling. Spørgeren finder det helt urimeligt, at de 
strategiske partnerskabsorganisationer ikke får tildelt den bevilling, som 
rettelig tilkommer dem på baggrund af den udbudsrunde og 
konkurrence, som ministeren har indført på området. Ellers bliver 
bevillingsgrundlaget helt tilfældigt og ikke objektivt. 
 
Svar 
Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen ansøger, som samlet set får 
tildelt en lavere bevilling, end deres ansøgning berettiger dem til. Der er 
tale om en regnefejl, der har affødt en nettoskævvridning på 10 mio. kr. i 
2018 og 13 mio. kr. i årene fremover, svarende til godt 1 pct. af 
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de samlede 1,2 mia. kr., der årligt fordeles som resultat af 
ansøgningsrunden. Regnefejlen var selvsagt beklagelig, og den er der nu 
rettet op på. Udenrigsministeriet tager det fulde ansvar for fejlen, der 
ikke skal komme organisationerne til last. Jeg har derfor besluttet at 
styrke rammen for de strategiske partnerskaber med yderligere 10 mio. 
kr. i 2018 og 13 mio. kr. i årene derefter. Jeg er overbevist om, at 
midlerne vil blive anvendt til gode og relevante indsatser inden for 
rammerne af den udviklingspolitiske og humanitære strategi.  
 
Regnefejlen ændrer ikke på, at jeg er yderst tilfreds med såvel proces som 
resultatet af den første konkurrenceudsættelse nogensinde af den danske 
civilsamfundsstøtte, som skaber helt nye muligheder for strategisk 
samarbejde mellem Udenrigsministeriet og de danske 
civilsamfundsorganisationer. Dette er vel at mærke sket på baggrund af 
en proces, der har været åben, grundig og transparent samt et 
beslutningsgrundlag, der har været både fagligt og objektivt. 
 
 

Med venlig hilsen 
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