


2



3

Stefna og verklag
ÞSSÍ

Útgefið af ÞSSÍ, Pósthólf 5330, 125 Reykjavík. www.iceida.is
Umsjón með útgáfu: Sjöfn Vilhelmsdóttir - Ljósmyndir: bls. 6 Pétur Waldorf, 

bls. 8 Tumi Tómasson, bls. 11 Guffi, bls. 14 Guffi, bls. 17 Pétur Waldorf, 
bls. 20 Guffi, bls. 22 Sjöfn Vilhelmsdóttir, bls. 27 Ágústa Gísladóttir, bls. 28 Guffi. 

Hönnun og umbrot: Vilborg Anna Björnsdóttir - Prentun: Prentmet.
Janúar 2005

Samþykkt af stjórn ÞSSÍ
267. fundur, mars 2004



4

1. Eyða fátækt og hungri

2. Tryggja að öll börn njóti 
grunnskólamenntunar árið 2015

3. Vinna að jafnrétti kynjanna og
styrkja frumkvæðisrétt kvenna

4. Lækka dánartíðni barna

5. Vinna að bættu heilsufari kvenna

6. Berjast gegn alnæmi, malaríu 
og öðrum sjúkdómum sem 
ógna mannkyninu

7. Vinna að sjálfbærri þróun

8. Styrkja hnattræna samvinnu 
um þróun

Þúsaldarmarkmið um þróun



Efnisyfirlit
I STEFNA 6

Inngangur 6

Almenn viðmið 8
Efnahagsmál 9
Umhverfisvernd 9
Jafnréttismál 10
Stuðningur við grasrótarstarf og lýðræðisþróun 10

Viðmið við val á samstarfslöndum 11
Samstarfslönd og verkefnasvið 11
Pörun samstarfs (matchmaking) 12
Mat á þörf fyrir þróunaraðstoð 
og líkum á árangri verkefna 12

Samstarf og samræming þróunaraðstoðar 14
Samræming þróunarstarfs 14
Eignarhald og þátttaka 15
Þátttaka í alþjóðlegu samfélagi samstarfslandanna 15
Samstarf við framkvæmd þróunarverkefna 16

Fjármálastjórnun 16

Innlent samstarf, þekkingarsköpun og upplýsingastarfsemi 17
Samstarf við rannsókna- og kennslustofnanir 17
Samstarf við frjáls félagasamtök 18
Þjálfun og undirbúningur starfsfólks 18
Útgáfa 19
Menningartengsl við samstarfslönd 19

II VERKLAGSREGLUR 20

Umhverfi í þróunarsamvinnu 20
Undirbúningur, framkvæmd og eftirlit verkefna 22

Verklýsingarskjal 23
Verkefnissamningur 23
Framvinda verkefna 25
Mat á verkefnum 25
Fjármálastjórn verkefna 26
Skýrslugjöf um verkefni 26

Reglulegt endurmat á þróunarsamstarfi 27

5



Þúsaldarmarkmiðin1 sem samþykkt voru á 55. allsherjarþingi
Sameinuðu þjóðanna í september 2000 eru nú almenn viðmið í
alþjóðlegri þróunarsamvinnu, bæði í tvíhliða og marghliða sam-
vinnu. Megintakmark þúsaldarmarkmiðanna er að hlutfall þess
fólks í heiminum sem býr við örbirgð og hungur verði helmingi
lægra árið 2015 en það var 1990, en auk þess leggja markmiðin
áherslu á menntamál, heilbrigðismál, jafnréttismál, umhverfis-
mál og réttlátara alþjóðlegt samstarf. Í markmiðunum felst við-
urkenning á jöfnu mikilvægi hagvaxtar og samfélagslegrar þró-
unar í baráttunni við fátækt í heiminum. Auk efnahagsstefnu
um opin hagkerfi og heilsteypta efnahagsstjórnun sem hefur
verið ráðandi í þróunarsamvinnu frá því á níunda áratug síðustu
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aldar, er nú aukin áhersla lögð á þróun lýðræðis, jafnari tekju-
skiptingu og réttlátari alþjóðlega viðskiptahætti. 

Töluverðar breytingar hafa á undanförnum árum orðið á við-
horfi og nálgun í tvíhliða þróunarsamvinnu, sem er starfsvett-
vangur Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ). Einbeita nú
margar þróunarsamvinnustofnanirnar sér að heildarstuðningi
og stefnumótun í fáum geirum í samstarfslöndunum (geiranálg-
un) í stað einstakra verkefna í mörgum geirum (verkefnanálg-
un). Þessi breyting hefur leitt til ríkari áherslu á nánari samvinnu
við stjórnvöld þeirra landa sem taka við aðstoðinni, til aukinnar
samræmingar þróunaraðstoðar og til aukins samstarfs tvíhliða-
og marghliða þróunarstofnana. Í kjölfar þúsaldarmarkmiðanna
hafa mörg iðnríkjanna lagt fram ákveðin markmið um að auka
á ný framlög til þróunarsamvinnu á næstu árum, en framlög
margra þeirra hafa dregist saman síðasta áratuginn2 þrátt fyrir
reglulegar ítrekanir á samþykkt Allsherjarþings Sameinuðu
þjóðanna frá árinu 1970 þess efnis að iðnríkin skyldu stefna að
því að veita um 0,7% af vergri landsframleiðslu sinni til þróun-
araðstoðar í fátækari ríkjum heimsins.

ÞSSÍ fylgir stefnu íslenskra stjórnvalda í alþjóðlegu þróunarsam-
starfi og starfar á grundvelli laga nr. 43 frá 1981 um tvíhliða sam-
starf Íslands við þróunarlöndin. ÞSSÍ mun jafnframt starfa í sam-
ræmi við samþykktir og leiðbeiningar DAC3 (DAC Guidelines and
DAC Good Practice Papers) um þróunaraðstoð og framkvæmd
hennar. Áætlað er að framlag Íslands til tvíhliða þróunaraðstoð-
ar aukist verulega á næstu árum og kallar það á skýrari stefnu
og markvissara starf. ÞSSÍ mun laga sig að þeim breyttu aðstæð-
um sem nú gilda í þróunarmálum á alþjóðlegum vettvangi og
leitast við að fylgjast með og taka þátt í samstarfi þróunarsam-
vinnustofnana og alþjóðlegra stofnana. Með hliðsjón af þúsald-
armarkmiðunum verður ríkari áhersla lögð á að samræma verk-
efni stofnunarinnar þeim þróunaráætlunum (PRS4) sem sam-
starfslöndin hafa markað sér og því starfi sem aðrar sambærileg-
ar stofnanir eru að vinna í þessum löndum. Stofnunin mun áfram
starfa á grundvelli verkefnanálgunar og samræma þá nálgun
nýjum viðhorfum og verklagi í alþjóðlegri þróunarsamvinnu.
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1 Millennium Development Goals.
2 Utanríkisráðuneytið 2003. Ísland og Þróunarlöndin: Álitsgerð um þróunarsamvinnu 

Íslands og þátttöku í starfi alþjóðastofnana. 
3 Þróunarsamvinnunefnd Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar í París (OECD).
4 Poverty Reduction Strategies.



ÞSSÍ sér lögum samkvæmt um opinbera tvíhliða þróunaraðstoð
Íslendinga við þróunarríki. Slík aðstoð byggist á gagnkvæmum
samningum milli ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórna samstarfs-
landanna um þróunarsamvinnu og er því fyrst og fremst byggð
á samstarfi opinberra aðila. Þetta útilokar þó ekki að ÞSSÍ sinni
einstökum verkefnum í öðru þróunarstarfi en formlegir tvíhliða
milliríkjasamningar gera ráð fyrir. 

Meginviðmið í tvíhliða þróunarsamvinnu Íslendinga er að vinna
gegn fátækt og er áhersla lögð á samvinnu við lönd þar sem lífs-
kjör eru lökust að mati alþjóðlega viðurkenndra stofnana. Þetta
viðmið er í samræmi við þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna
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sem Íslendingar eru aðilar að, en aukin og markvissari alþjóðleg
samvinna í baráttunni gegn fátækt er undirstaða markmiðanna. 

ÞSSÍ leggur áherslu á að styðja fólk og stofnanir í samstarfslönd-
unum til sjálfshjálpar m.a. með því að miðla þekkingu og verk-
kunnáttu á þeim sviðum þar sem Íslendingar búa yfir sérþekk-
ingu. Þá hefur stofnunin í auknum mæli lagt áherslu á að bæta
kjör þeirra sem verst eru settir með því að auka framlög til
grunnmenntunar og heilbrigðismála. Í öllu starfi sínu miðar
stofnunin að því að styrkja lýðræðisþróun, mannréttindi og jafn-
rétti, jafnframt að taka fullt tillit til þarfa og menningarlegrar
sérstöðu samstarfslandsins. Öll verkefni sem ÞSSÍ tekur að sér eru
unnin á forsendum samstarfslandanna, í anda stefnu stjórnvalda
þar og með hliðsjón af starfi annarra þróunarsamvinnustofn-
anna í landinu. Stofnunin mun leggja sérstaka áherslu á aðlög-
un og einföldun á framkvæmd aðstoðar í samræmi við viðmið
DAC. Ennfremur mun stofnunin fylgja reglum DAC um afnám
bundinnar þróunaraðstoðar og um skýrslugjöf um kaup á að-
föngum og um útboð.

EFNAHAGSMÁL 
Ein af forsendum þess að draga megi úr fátækt er að hagvöxtur
ríki samhliða félagslegum umbótum. ÞSSÍ mun leitast við að
stuðla að hagvexti í samstarfslöndunum með því að aðstoða við
uppbyggingu öflugs og réttláts efnahagsumhverfis. Þetta mun
meðal annars geta falist í aðstoð við stjórnvöld í setningu laga
og reglugerða sem stuðla að eflingu einkageirans, vaxandi milli-
ríkjaviðskiptum, auknum atvinnutækifærum og réttlátri vinnu-
löggjöf. Á þeim vettvangi mun stofnunin einnig í auknum mæli
greiða fyrir samskiptum og samvinnu fyrirtækja og samtaka í
samstarfslöndunum við sambærilega aðila á Íslandi. Milliganga
ÞSSÍ í slíkri samvinnu mun ætíð miðast fyrst og fremst við hags-
muni og forsendur þróunarlandanna sjálfra með það aðalmark-
mið í huga að efla hagvöxt og draga úr fátækt í þeim löndum.
Ennfremur verður ætlast til þess að íslenskir samstarfsaðilar um
slík viðfangsefni leggi sjálfir af mörkum fé, þekkingu og mann-
afla til slíkrar samvinnu.

UMHVERFISVERND
Á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem
haldinn var í Jóhannesarborg í september 2002 voru endurnýj-
aðar skuldbindingar sem gerðar voru á leiðtogafundinum í Ríó
árið 1992 um umhverfi og þróun og markaðar voru helstu
áherslur í umhverfis- og þróunarmálum á komandi áratug. Meg-
inmarkmið sjálfbærrar þróunar, þ.e. efnahagsvöxtur, félagsleg
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velferð og verndun umhverfis eru mikilvægur þáttur í starfsemi
flestra þróunarsamvinnustofnana og mun ÞSSÍ stefna að því að
samþætta þau sjónarmið allri starfsemi sinni. Í þeim verkefnum
stofnunarinnar sem tengjast auðlindanýtingu, svo sem í fiski-
mála- og jarðhitaverkefnum, skal leggja sérstaka áherslu á um-
hverfisvernd og sjálfbæra nýtingu. Flestar þróunarsamvinnu-
stofnanir láta gera umhverfismat (environmental impact assess-
ment) við undirbúning þróunarverkefna. ÞSSÍ stefnir að því að
laga sig að þessari stefnu á næstu árum og láta gera slíkar kann-
anir sem undirbúning fyrir verkefni stofnunarinnar, einkum á
sviði fiskimála og nýtingar jarðvarma.

JAFNRÉTTISMÁL
Þúsaldarmarkmiðin leggja áherslu á nauðsyn aukins samfélags-
legs jafnréttis í baráttunni gegn fátækt. Flestar þróunarsam-
vinnustofnanir leggja nú áherslu á jafnréttismarkmið í starfi sínu
en margoft hefur verið sýnt fram á að mismunun milli kynjanna
og önnur félagsleg mismunun hindrar framfarir og tefur barátt-
una gegn fátækt í heiminum. Í samræmi við stefnu í alþjóðlegu
þróunarsamstarfi mun ÞSSÍ miða að því að samþætta jafnréttis-
sjónarmið inn í alla starfsemi sína á næstu árum. Tekið verður til-
lit til þarfa og hlutverka kvenna og karla við undirbúning og
framkvæmd allra þróunarverkefna stofnunarinnar og þannig
reynt að tryggja að bæði kynin hafi tækifæri til áhrifa, þátttöku
og ábata af verkefnunum. 

STUÐNINGUR VIÐ GRASRÓTARSTARF 
OG LÝÐRÆÐISÞRÓUN 
Á undanförnum árum hefur ÞSSÍ aukið framlög sín til grasrótar-
verkefna, meðal annars með samstarfi við frjáls félagasamtök á
Íslandi og í samstarfslöndunum. Stofnunin mun efla þetta sam-
starf enn frekar á næstu árum og leitast þannig við að auka
stuðning við borgaralegt samfélag og lýðræðisþróun í samstarfs-
löndunum og um leið að bæta skilning íslensks almennings á þró-
unarstarfi með samstarfi við íslensk félagasamtök. Samstarf af
þessu tagi mun þó ætíð fara fram með vilja og í samráði við
stjórnvöld samstarfslandanna. Í slíku samstarfi verður lögð
áhersla á að unnið sé á grundvelli samninga og að vandað sé til
undirbúnings að skýrum og afmörkuðum verkefnum sem metin
verða reglulega. Þá skal gætt að fjármálastjórnun slíkra sam-
starfsverkefna, reikningsgerð, varðveisla fjármuna og eftirlit með
ráðstöfun þeirra sé í samræmi við kröfur sem til ÞSSÍ eru gerðar.
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SAMSTARFSLÖND OG VERKEFNASVIÐ
ÞSSÍ hefur lengst af starfað í nokkrum af fátækustu löndum Afr-
íku og fram til ársins 2000 aðallega á sviði fiskimála. Til að þró-
unarsamvinna stofnunarinnar verði sem árangursríkust mun hún
áfram einbeita sér að fáum samstarfslöndum, ekki síst í suður-
hluta Afríku þar sem mikil þörf er fyrir þróunaraðstoð og þar
sem ÞSSÍ hefur langa reynslu af þróunarstarfi. Samstarf við önn-
ur lönd en núverandi samstarfslönd, þar á meðal við lönd í öðr-
um heimsálfum en Afríku mun koma til sérstakrar athugunar
samfara auknum umsvifum ÞSSÍ. Stofnunin mun einnig skoða
möguleika á að starfa að afmörkuðum og tímabundnum verk-
efnum utan formlegra samstarfslanda, einkum á þeim sviðum
þar sem íslensk sérþekking er mest, eins og í sjávarútvegi og
orkumálum. 
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Með auknum umsvifum ÞSSÍ á undanförnum árum hafa verkefni
hennar í samstarfslöndunum orðið fjölbreyttari og starfar stofn-
unin nú á vettvangi félags-, fræðslu- og heilbrigðismála, auk
þess að starfa við fiskimálaverkefni. Til að tryggja skilvirka og ár-
angursríka þróunaraðstoð mun ÞSSÍ halda áfram að starfa aðal-
lega á þessum sviðum, en áformar einnig að bæta orkumálum
við þau verkefnasvið sem hún sinnir. Þannig áætlar stofnunin að
vinna á fimm verkefnasviðum í samstarfslöndunum næstu árin.  

PÖRUN SAMSTARFS (matchmaking)
Við val á verkefnum ÞSSÍ er mikilvægt að kanna vel getu sam-
starfslandanna til að veita viðtöku þeirri þróunaraðstoð sem Ís-
land hefur að bjóða á þeim sviðum sem stofnunin mun starfa á.
Þetta viðmið er mikilvægt með tilliti til árangurs verkefna og
sjálfbærni þróunaraðstoðarinnar. Stofnunin mun miða að því að
kanna vel tæknilega og stjórnsýslulega getu í samstarfslandinu
til að veita þróunaraðstoð viðtöku og mun það verða mikilvægt
atriði við undirbúning nýrra verkefna í framtíðinni. Þannig þarf
til dæmis að kanna hvort samstarfslandið hafi viðeigandi
mannauð, tækni og stjórnsýslugetu til að taka við sérfræðiráð-
gjöf. Séu slíkar aðstæður ekki fyrir hendi þarf áherslan í þróun-
arsamstarfinu að vera á uppbyggingu mannauðs, stofnana- og
tækniumhverfis. Á komandi árum mun stofnunin miða að því að
draga úr einhliða tækniaðstoð íslenskra sérfræðinga og leggja
ríkari áherslu á að nýta og byggja upp þekkingu og mannauð í
samstarfslöndunum. Í því skyni mun stofnunin nýta sér í vaxandi
mæli sérfræðiþekkingu fólks í samstarfslöndunum. Við val á nýj-
um samstarfslöndum og nýjum verkefnum er einnig mikilvægt
að til staðar sé pólitískur vilji stjórnvalda til þess að ná þúsaldar-
markmiðunum í þeim geirum sem ÞSSÍ vinnur innan, til dæmis í
menntunar- og heilbrigðismálum. 

MAT Á ÞÖRF FYRIR ÞRÓUNARAÐSTOÐ OG LÍKUM Á ÁR-
ANGRI VERKEFNA
Sú stefna ríkir nú í alþjóðlegu þróunarstarfi að beina sem mestu
af þróunaraðstoðinni til fátækra ríkja með skýra stefnu (policy
environment) og vilja til að vinna markvisst að því að ná þúsald-
armarkmiðunum, án þess þó að vanrækja alveg lönd sem búa
við ófrið, spillingu eða önnur stjórnsýsluvandamál. ÞSSÍ mun
taka mið af þessari stefnu í starfi sínu næstu árin. Stofnunin mun
áfram leggja áherslu á þróunarsamstarf við lönd þar sem fátækt
er mikil, en leitast við að meta á enn markvissari hátt en verið
hefur hvort þróunarsamstarfið sé líklegt til að bera tilætlaðan
árangur. Við slíkt mat munu eftirfarandi atriði vera höfð í huga:
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• Veita skal þróunaraðstoðina þar sem hennar er mest
þörf, þ.e. einkum í fátækustu ríkjum heims. Við mat á
fátækt ríkis er miðað við þjóðartekjur á einstakling
vegnar á kaupmáttarvog (purchasing power).6

• Við val á samstarfsríkjum skal huga að því hversu vel
hefur tekist til við að framkvæma þá stefnu sem
stjórnvöld landanna hafa sett sér á þeim verkefnasvið-
um sem ÞSSÍ hyggst starfa á. (policy performance).

• Valin verða til samstarfs lönd sem tiltölulega fáar þró-
unarsamvinnustofnanir styðja, frekar en lönd þar sem
margar slíkar stofnanir eru að störfum og þróunarað-
stoð á hvern íbúa er mikil. 

• Valin verða samstarfslönd með stöðugt stjórnarfar þar
sem ekki ríkir borgarastríð eða vopnuð átök.

• Fremur verða valin til samstarfs fámenn þróunarríki
en mjög fjölmenn og áhersla lögð á smærri eyríki.

• Valin verða til samstarfs lönd með virkt stjórnsýsluum-
hverfi og efnahagsstjórn, sem stuðla að auknum
mannréttindum, lýðræðisþróun og tekjujöfnun. Nota
skal alþjóðlega viðurkenndar mælivogir, t.d. GINI
tekjuskiptingarstuðul og CPIA stjórnsýsluárangurs-
stuðul Alþjóðabankans eða GDI og GEM jafnréttis-
stuðla Þróunarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
(UNDP), við mat á samstarfslandi hvað þetta varðar.

• Leitast verður við að velja samstarfslönd sem undirbú-
ið hafa og hrundið í framkvæmd markvissum þróunar-
áætlunum (PRS) til að draga úr fátækt og ná þúsald-
armarkmiðunum. 

• Áhersla verður lögð á samvinnu við lönd þar sem lýð-
ræðisþróun er hafin og lýðræði er í framför.

• Valin verða samstarfslönd þar sem spilling er á undan-
haldi og stjórnvöld sýna vilja til að vinna gegn spill-
ingu. Við mat á umfangi spillingar skal nota alþjóð-
lega viðurkennda stuðla, t.d. spillingarstuðulinn (Tran-
sparency International).

6 Kaupmáttur skal mældur í bandaríkja dollurum.
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Flestallar þróunarsamvinnustofnanir leggja nú ríkari áherslu á
aukið og markvissara samstarf við aðrar svipaðar stofnanir og al-
þjóðastofnanir við stefnumörkun og framkvæmd þróunarstarfs
(partnership). Einnig er lögð meiri áhersla en áður á samræm-
ingu starfs þessara stofnana í hverju landi (harmonization) og
aðlögun að þróunaráætlunum landanna sjálfra. Með þessu móti
er vonast til að alþjóðlegt þróunarsamstarf verði markvissara og
árangursríkara. 

SAMRÆMING ÞRÓUNARSTARFS 
ÞSSÍ mun á næstu árum laga sig að þessum breyttu aðstæðum í
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alþjóðlegri þróunarsamvinnu og leitast við að marka sér hlut-
verk í slíku samstarfi. Við val á nýjum samstarfslöndum og verk-
efnum verður haft til hliðsjónar umfang alls þróunarstarfs í land-
inu og jafnframt tekið tillit til verkefna sem aðrar þróunarsam-
vinnustofnanir, alþjóðastofnanir og frjáls félagasamtök vinna
að. Þannig mun stofnunin leitast við að beina starfi sínu að lönd-
um þar sem framboð á þróunaraðstoð er minna en í öðrum sam-
bærilegum löndum og einnig forðast að verkefni hennar skarist
á við verkefni annarra aðila. 

EIGNARHALD OG ÞÁTTTAKA
Í hverju samstarfslandi mun ÞSSÍ kynna sér þróunaráætlanir
(PRS) ítarlega við val og undirbúning allra nýrra verkefna svo
tryggt sé að þróunarsamstarfið sé á forsendum samstarfslands-
ins og að störf stofnunarinnar samræmist áætlunum þess. Öll ný
verkefni stofnunarinnar munu markast af óskum samstarfsríkj-
anna um þróunarverkefni á þeim sviðum sem ÞSSÍ starfar á og
skal nánari útfærsla þeirra vera í samræmi við stefnumörkun í
hverju landi og í nánu samstarfi við fulltrúa viðkomandi stjórn-
valda. Þá mun stofnunin leitast við að tryggja eftir föngum að
þeir hópar fólks sem þróunarverkefni stofnunarinnar snerta taki
virkan þátt í undirbúningi og framkvæmd verkefnanna. Sú
stefna er í anda þátttökunálgunar í þróunarstarfi (participatory
approach) sem notið hefur aukins fylgis í alþjóðlegri þróunar-
samvinnu undanfarinn áratug og er ætlað að auka árangur og
sjálfbærni þróunarstarfsins. Með ofangreindri stefnu verður á
næstu árum reynt að færa eignarhald (ownership) á verkefnum
stofnunarinnar í auknum mæli yfir til samstarfslandanna. 

ÞÁTTTAKA Í ALÞJÓÐLEGU SAMFÉLAGI 
SAMSTARFSLANDANNA 
Á næstu árum mun ÞSSÍ miða að markvissari þátttöku í þróunar-
samstarfi hins alþjóðlega samfélags í hverju samstarfslandi.
Þetta felur m.a. í sér aukna þátttöku starfsfólks stofnunarinnar í
samstarfsnefndum um þróunarmál sem starfandi kunna að vera
á verkefnasviðum hennar í hverju samstarfslandi. Aukin þátt-
taka í slíku samstarfi mun stuðla að betri samræmingu við störf
annarra þróunarsamvinnustofnana sem starfa í landinu. Þá mun
slík þátttaka einnig gera ÞSSÍ kleift að laga sig betur að heildar-
stefnu hins alþjóðlega samfélags við framkvæmd þróunarstarfs í
hverju landi, svo sem eins og að byggja upp þekkingu og
mannauð í samstarfslöndunum. Í því skyni mun stofnunin leggja
áherslu á að ráða heimafólk til að vinna við framkvæmd þróun-
arverkefna eins og flestar alþjóðlegar þróunarsamvinnustofnan-
ir hafa gert í auknum mæli undanfarin ár.  
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Fé það sem ÞSSÍ hefur til ráðstöfunar í starfi sínu eru fjármunir frá
íslenskum skattborgurum og gerir það kröfu um skýra stefnu um
ráðstöfun þeirra. Þetta felst meðal annars í vönduðum undirbún-
ingi verkefna og fjárhagsáætlana þeirra, auk nákvæms eftirlits
með ráðstöfun framlaga í hverju samstarfslandi og reglulegri
skýrslugerð um framvindu verkefna. Stofnunin skal ætíð geta
gert fullnægjandi grein fyrir fjár- og bókhaldsmálum sínum og
fjárreiður hennar skulu ávallt standast gagnrýna endurskoðun
utanaðkomandi aðila. Sé um samvinnuverkefni milli ÞSSÍ og ann-
arra aðila að ræða skulu sömu kröfur lagðar þar til grundvallar.
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Fjármálastjórnun

SAMSTARF VIÐ FRAMKVÆMD ÞRÓUNARVERKEFNA
Til viðbótar við það samstarf sem nefnt hefur verið mun ÞSSÍ
einnig skoða möguleika á beinni þátttöku í stærri þróunarverk-
efnum sem unnin eru í samstarfi marghliða- og/eða tvíhliða
stofnana í samstarfslöndunum. Opnun sendiráðs Íslands í Mó-
sambík og breytingar á umdæmisskrifstofum stofnunarinnar í
sendiráðsskrifstofur mun greiða fyrir slíku samstarfi, sem og
styrkja stöðu og auðvelda starfsemi stofnunarinnar í þessum
löndum. Með aðild Íslands að DAC opnast auk þess nýir mögu-
leikar til samráðs og samstarfs um þróunarverkefni og fram-
kvæmd þeirra.

I stefna
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Innlent samstarf, 
þekkingarsköpun og
upplýsingastarfsemi
SAMSTARF VIÐ RANNSÓKNA- OG KENNSLUSTOFNANIR
Árið 2003 var undirritaður samningur milli ÞSSÍ og Háskóla Ís-
lands þar sem gert er ráð fyrir að samvinna verði milli þessara
stofnana um kennslu og rannsóknarverkefni, auk samstarfs um
skipulagningu ráðstefna og fræðslufunda um þróunarmál. Þessi
samvinna er fyrsti vísirinn að þeirri stefnu ÞSSÍ að auka til muna
markvisst samstarf við íslenskar og erlendar rannsókna- og
kennslustofnanir, en einnig stendur til að auka enn frekar sam-



starf við Norrænu Afríkustofnunina í Uppsölum sem stofnunin
hefur átt aðild að um árabil. Það rannsókna-, fræða- og kennslu-
starf sem í slíku samstarfi felst er mikilvægur stuðningur við
markvissan undirbúning þróunarverkefna og árangursríkt starf í
samstarfslöndunum og er auk þess mikilvægur liður í skipulagðri
upplýsinga- og kynningarstarfsemi ÞSSÍ á Íslandi. Á næstu árum
mun stofnunin stefna að því að auka til muna samstarf við ís-
lenskar stofnanir á sviði vísinda og tækni, í háskólum og at-
vinnulífi almennt. Þá mun ÞSSÍ halda áfram upplýsinga- og kynn-
ingarstarfsemi sinni í skólum og á meðal ýmissa félagasamtaka í
landinu.

SAMSTARF VIÐ FRJÁLS FÉLAGASAMTÖK 
Á undanförnum árum hefur ÞSSÍ átt í samstarfi við Rauða kross
Íslands, Hjálparstofnun kirkjunnar, Alþýðusamband Íslands, ABC
hjálparstarf og fleiri félagasamtök á grundvelli formlegra samn-
inga um afmörkuð verkefni í samstarfslöndum stofnunarinnar.
Margvíslegir kostir fylgja því að eiga samstarf við frjáls félaga-
samtök af þessu tagi. Slíku samstarfi fylgir gjarnan samstarf við
félagasamtök í samstarfslöndunum og við öflug heimssamtök
eins og Alþjóðlega Rauða krossinn. Frjáls félagasamtök vinna
gjarnan grasrótarstarf og samstarf við þau færir ÞSSÍ mikilvæga
reynslu og þekkingu. Þá er samvinna við íslensk félagasamtök
mikilvægur liður í upplýsinga- og kynningarstarfsemi stofnunar-
innar á Íslandi sem líkleg er til að auka áhuga og skilning á þró-
unarstarfi meðal íslensks almennings. Í ljósi þessara atriða mun
ÞSSÍ því efla samstarf sitt við frjáls félagasamtök enn frekar á
næstu árum. Stofnunin mun í samstarfi af þessu tagi leggja
áherslu á að unnið sé á grundvelli samninga að skýrt afmörkuð-
um verkefnum sem eru vandlega undirbúin og metin reglulega.
Slík verkefni verða ævinlega að vera unnin með vitund og vilja
stjórnvalda í viðkomandi löndum og í samræmi við ríkjandi
stefnu og þróunaráætlanir þar.

ÞJÁLFUN OG UNDIRBÚNINGUR STARFSFÓLKS
Vegna smæðar ÞSSÍ ræður stofnunin ekki við að bjóða starfsfólki
sínu eins viðamikla starfsþjálfun og þekkist hjá mörgum stærri
alþjóðlegum þróunarsamvinnustofnunum. Á undanförunum ár-
um hefur stofnunin boðið upp á dagslöng undirbúningsnám-
skeið fyrir starfsfólk sem er að hefja störf í einu af samstarfslönd-
um stofnunarinnar. Á námskeiðinu er farið yfir stefnur og
strauma í þróunarmálum, auk helstu atriða sem fylgja því að
flytja til og vinna við þróunarstörf í samstarfslöndunum. ÞSSÍ
mun miða að því að efla þessi námskeið, en á næstu árum verð-
ur mörkuð ítarleg stefna í þessum málum.
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Jafnframt mun stofnunin leggja grundvöll að því að geta boðið
ungum Íslendingum; ekki síst háskólanemum; möguleika á
starfsþjálfun í tengslum við verkefni stofnunarinnar í þróunar-
löndum með það að markmiði að slíkt geti nýst þeim við nám og
starfsval síðar á ævinni.

ÚTGÁFA
Útgáfustarfsemi ÞSSÍ er í heildarendurskoðun. Ný vefsíða hefur
verið hönnuð og er henni ætlað að leysa af hólmi prentað
fréttabréf, sem gefið hefur verið út á vegum stofnunarinnar.
Vefsíðunni er ætlað að veita sem ítarlegastar upplýsingar um
starfsemi ÞSSÍ og verkefni á vegum stofnunarinnar auk þess að
flytja nýjar fréttir af starfinu og frá samstarfslöndunum. Leitast
verður við að gera vefsíðuna sem best úr garði með tíðri upp-
færslu og föstum umsjónaraðila. Markmiðið er að vefsíðan geti
orðið annars vegar upplýsingabrunnur fyrir almenning og hins
vegar frétta- og ítarefni fyrir fjölmiðla. Textar á vefsíðu verða
bæði á ensku og íslensku. Yfirlit yfir árlega starfsemi stofnunar-
innar verður svo að finna í ársskýrslum, en útlit þeirra hefur ver-
ið endurhannað og upplýsingagjöf bætt. Ársskýrslur verða gefn-
ar út á ensku. Auk þess verður um að ræða útgáfu á íslensku;
bæði smáritaútgáfu og tímaritaútgáfu; þar sem valið verður
eitthvert eitt, tiltekið efni hverju sinni er varðar þróunaraðstoð
og framkvæmd þróunaraðstoðar. Meðal annars verður stefnt að
gerð heimildamynda um líf og störf fólks í samstarfslöndum ÞS-
SÍ og um starfsemi stofnunarinnar þar. 

MENNINGARTENGSL VIÐ SAMSTARFSLÖND
Í gegnum tíðina hefur starf ÞSSÍ í Afríku stuðlað að ákveðnum
menningartengslum milli Íslands og samstarfslandanna og má
þar til dæmis nefna vináttutengsl milli malavískra og íslenskra
grunnskóla sem stofnunin hefur haft milligöngu um. Á næstu
árum verður unnið í því að auka slík tengsl og þróa markvissari
stefnu á þessu sviði. 

I stefna



Umhverfi í 
þróunarsamvinnu
Miklar breytingar hafa á undanförnum árum orðið á viðhorfi og
nálgun í þróunarsamvinnu. Flestar stærri þróunarsamvinnu-
stofnanir og alþjóðastofnanir hafa í auknum mæli tileinkað sér
svokallaða geiranálgun (sector-wide approach) eða greitt bein
fjárframlög til ríkissjóða þeirra landa, sem þau veita þróunarað-
stoð (budget support). Með geiranálguninni er átt við að stofn-
anirnar einbeita sér að heildarstuðningi í fáum geirum í sam-
starfslöndunum, til dæmis í mennta- eða heilbrigðisgeirum, í
stað fjölmargra afmarkaðra verkefna í mörgum geirum. Kostir
þessarar nálgunar eru taldir þeir að hún einfaldar starfsemi
stofnananna í samstarfslöndunum, dregur úr stjórnunarþörfum
þeirra, leggur meiri fjárhags- og stjórnunarábyrgð í hendur sam-
starfslandanna og er þannig talin auka eignarhald (ownership)
stjórnvalda í samstarfslöndunum á þróunarviðfangsefnum. Erf-
iðara er hins vegar fyrir þróunarsamvinnustofnanir að fylgjast
með ráðstöfun þróunarfjármuna þegar þessum aðferðum er
beitt og hefur reynslan sýnt að þetta getur skapað mikla spennu
milli þeirra og ríkisstjórna þeirra samstarfslanda þar sem stjórn-
sýsla er veik og spilling mikil. Í þeim tilvikum hefur aðstoðin
spillst og oft ekki skilað árangri. 

20

II Verklagsreglur



ÞSSÍ hefur frá upphafi unnið á grundvelli verkefnanálgunar
(project-wide approach) og þannig hefur þeirri aðstoð sem
stofnunin hefur veitt verið varið í einstök afmörkuð verkefni
innan þeirra geira sem stofnunin hefur starfað í. Á níunda ára-
tug síðustu aldar sætti þessi nálgun nokkurri gagnrýni, einkum
vegna þess að ekki þótti nóg tillit vera tekið til heildaraðstæðna
í samstarfslöndunum eða stefnu ríkisstjórna þeirra. Á þeim tíma
var einnig ónóg samræming milli þróunarsamvinnustofnana
sem veittu þróunaraðstoð til einstakra verkefna innan sömu
málaflokka. Verkefnanálgunin eins og hún var notuð á þeim
tíma þótti því ekki nógu markviss né skila nægum eða varanleg-
um árangri. Þrátt fyrir þessa gagnrýni, mun ÞSSÍ áfram leggja
megináherslu á verkefnanálgun í starfi sínu. Þetta helgast eink-
um af smæð stofnunarinnar þar sem þeir fjármunir sem hún hef-
ur úr að spila eru of takmarkaðir til að þeirra myndi gæta að ráði
innan heilla geira. Stofnunin mun þó taka fullt tillit til þeirrar
gagnrýni sem fram hefur komið á verkefnanálgunina og laga sig
eftir föngum að breyttum aðstæðum og verklagi í alþjóðlegri
þróunarsamvinnu. Þetta mun meðal annars fela í sér að stofnun-
in mun áfram starfa á fáum verkefnasviðum. Hún mun kynna sér
ítarlega þróunaráætlanir og stefnu hvers samstarfslands og
móta samstarfsverkefnin samkvæmt þeim. Þá mun þátttaka ÞS-
SÍ í samstarfi þróunarsamvinnustofnana og alþjóðlegra stofn-
ana, bæði í samstarfslöndunum og á stofnanagrunni, verða auk-
in markvisst á næstu árum. Þannig mun stofnunin fylgjast betur
með alþjóðlegri umræðu og skoðanaskiptum um þróunarmál.
Aðildin að DAC sem og önnur aukin samvinna mun gera ÞSSÍ
kleift að taka meira tillit til þess sem aðrar þróunarsamvinnu-
stofnanir eru að gera í geirastuðningi sínum í samstarfslöndum
stofnunarinnar og getur hún með því móti varast að velja við-
fangsefni sem skarast við verkefni annarra stofnana. 

Aukið stofnanasamstarf ÞSSÍ við aðrar þróunarsamvinnustofnan-
ir, rannsóknastofnanir og alþjóðlegar stofnanir, mun gera stofn-
uninni kleift að fylgjast betur með breytingum á verklagi og
framkvæmd þróunarverkefna. Svokölluð þátttökunálgun hefur
notið vaxandi fylgis í alþjóðlegu þróunarstarfi undanfarinn ára-
tug og hefur ÞSSÍ byrjað að nota þá nálgun í sumum verkefnum
sínum, einkum í svokölluðum grasrótarverkefnum þar sem
stuðningnum er ætlað að nýtast breiðum hópi almennings í
samstarfslöndunum. Á næstu árum mun stofnunin fylgjast með
alþjóðlegri umræðu um þátttökunálgun og leitast við að beita
henni í auknum mæli í verkefnum sínum. 
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Undirbúningur,
framkvæmd og eftirlit
verkefna
ÞSSÍ starfar að tvíhliða þróunaraðstoð einkum og sér í lagi á
grundvelli milliríkjasamninga ríkisstjórnar Íslands við ríkisstjórn-
ir samstarfsríkjanna. Stefna stofnunarinnar í þessu samstarfi er
að þróunaraðstoðin sé veitt á forsendum samstarfsríkjanna og í
fullu samræmi við þá þróunarstefnu sem stjórnvöld þeirra ríkja
hafa mótað. Í samræmi við þessa stefnu eiga þróunarverkefni
stofnunarinnar jafnan uppruna sinn í beiðnum frá stjórnvöldum
samstarfsríkjanna um aðstoð við tiltekin verkefni innan þeirra
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II verklagsreglur

verkefnasviða sem stofnunin vinnur á. Starfsfólk ÞSSÍ vinnur svo
í nánu samstarfi við fulltrúa stjórnvalda í samstarfslöndunum að
nánari útfærslu og framkvæmd verkefnanna. Þannig er reynt að
stuðla að samábyrgð um stefnumótun og framgang verkefna,
tryggja að þau séu unnin samkvæmt stefnu stjórnvalda í við-
komandi landi og að eignarhald á þeim sé að stærstum hluta í
höndum stjórnvalda samstarfsríkjanna. Þegar ÞSSÍ vinnur með
öðrum aðilum en stjórnvöldum að einstökum þróunarverkefn-
um, til dæmis frjálsum félagasamtökum, mun stofnunin gera þá
kröfu að verkefnið sé unnið með vitund og vilja og hugsanlega
aðild stjórnvalda. 

VERKLÝSINGARSKJAL
Þegar beiðni hefur komið fram og verkefni hafa verið valin í
samstarfi ÞSSÍ og stjórnvalda samstarfslandsins, hefst undirbún-
ingur þeirra. Við undirbúning verkefna eru gerðar forkannanir
af ýmsu tagi sem gefa eiga vísbendingu um þörf fyrir verkefnið,
sjálfbærni, hugsanleg áhrif þess á umhverfið, og möguleg áhrif
á mismunandi félagshópa í samfélaginu, t.d. kynin. Slíkar kann-
anir eru einkum nauðsynlegar þegar um tiltölulega stór verkefni
er að ræða. Eðli og umfang þessara kannanna fer eftir gerð og
stærð fyrirhugaðs verkefnisins en þær eru undirstaða verklýsing-
arskjals (Project Identification Document) sem síðan er unnið og
gefur nákvæma lýsingu á verkefninu og því umhverfi sem ætl-
unin er að vinna það í. Oft er hægt að byggja verklýsingarskjal-
ið, a.m.k að hluta, á könnunum eða rannsóknum sem aðrir aðil-
ar hafa gert á því svæði sem fyrirhugað er að vinna verkefnið á.
Í verklýsingarskjalinu er verkefninu lýst, markmið þess eru tengd
stefnu stjórnvalda í viðkomandi málaflokki og það staðsett með
tilliti til annarra verkefna sem stjórnvöld og aðrar þróunarsam-
vinnustofnanir vinna að á sama eða tengdu sviði. Nauðsynlegt er
að vanda mjög til gerð verklýsingarskjalsins þannig að báðir
samstarfsaðilar geri sér góða grein fyrir umfangi verkefnisins. Á
verlýsingarskjalinu byggjast ákvarðanir samstarfsaðila um hvort
framkvæma skuli verkefnið.

VERKEFNISSAMNINGUR
Áður en hafist er handa við framkvæmd þróunarverkefnis skal
liggja fyrir formlegur verkefnissamningur (Project Document).
Samningurinn er saminn af fulltrúum samstarfsaðilanna, ÞSSÍ og
stjórnvalda viðkomandi samstarfslands og byggður á verklýsing-
arskjali. Samninginn þarf að samþykkja af stjórn ÞSSÍ og af
stjórnvöldum samstarfslandsins og öðlast þá fyrst gildi þegar
hann hefur verið undirritaður formlega. Verkefnissamningurinn
nær eingöngu yfir það verkefni sem lýst er í samningnum og



tekur til þeirra skuldbindinga sem þar segir. Telji annar hvor
samningsaðili eða báðir að nauðsynlegt sé að breyta út af verk-
efnissamningnum í einhverjum efnum eftir að hann er undirrit-
aður, skal það ekki gert nema um það náist fullt samkomulag.
Verkefnissamningnum skal þá formlega breytt með undirritun
beggja aðila. Í verkefnissamningum skal ávallt taka mið af eftir-
farandi atriðum:

• Almenn markmið. Í verkefnissamningi skulu sett al-
menn markmið, t.d. um hvort og þá hvernig verkefninu
er ætlað að draga úr fátækt, stuðla að lýðræðisþróun,
auka jafnrétti kynjanna og vinna að umhverfisvernd.

• Sértæk markmið. Lýsa skal þeim sértæku markmiðum
sem ætlunin er að ná með framkvæmd verkefnisins og
skulu sem flest þeirra vera mælanleg. Taka skal fram
hvort verkefninu sé ætlað að verða sjálfbært eftir að
stuðningi ÞSSÍ lýkur eða hvort því sé einungis ætlað að
vara tiltekinn tíma og ná tilteknum, umsömdum ár-
angri. 

• Eignarhald. Kveða skal á um beina aðild fulltrúa stjórn-
valda samstarfslandsins, bæði að yfirstjórn verkefnisins
og daglegri framkvæmdastjórn. Þar sem þess er kostur
skal sem mest fela daglega framkvæmdastjórn í hendur
stjórnvalda viðkomandi samstarfslands eða heimafólks
sem ÞSSÍ ræður sérstaklega til að vinna við framkvæmd
verkefnisins. Tekið skal nákvæmlega fram í verkefnis-
samningnum hvernig yfirstjórn og daglegri framkvæmd
verkefnisins skuli háttað.

• Tímaáætlanir. Fylgja skal greinargóð tímaáætlun fyrir
framkvæmdir á öllum verkþáttum verkefnisins yfir það
tímabil sem verkefnið nær yfir.

• Fjárhagsáætlun. Í verkefnissamningnum skulu vera
sundurliðaðar kostnaðar-, fjármögnunar- og greiðslu-
streymisáætlanir fyrir alla þætti verkefnisins frá upphafi
til loka þess. Áætlanir skulu gerðar í bandaríkjadölum. 

• Samningsskyldur. Ávallt skal vera ákvæði í verkefnis-
samningum um skyldur samningsaðila hvað varðar
stjórnunar- og eftirlitsskyldur, fjárframlög, aðstöðu-
sköpun, aðfangaframlög, skýrslugerð, aðgang að upp-
lýsingum, skattalega meðferð vegna kaupa á aðföng-
um og annað það sem varðar réttindi og skyldur samn-
ingsaðila vegna verkefnisins. 

• Framlög og afrakstur (input-output). Í verkefnissamn-
ingum skal reynt eftir föngum að greina annars vegar
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framlög til verkefnisins og hins vegar þann afrakstur
sem vænst er af hverju framlagi fyrir sig. Slíkt verklag
auðveldar mat verkefna bæði á framvindustigi og við
lokaúttekt og hjálpar til þess að greina afrakstur ein-
stakra framlagsþátta verkefnisins. 

• Framvinduskýrslur. Í verkefnissamningnum skal það
tekið fram að framvinduskýrslur skulu skrifaðar fyrir
hvert verkefni á sex mánaða fresti.

• Innri úttekt. Kveða skal á um það í verkefnasamningum
að samningsaðilum sé heimilt að gera á eigin kostnað
innri úttekt á verkefnum.

• Úttektir óháðra aðila. Samið skal um það í öllum verk-
efnissamningum að úttekt óháðra aðila fari reglulega
fram á kostnað verkefnisins og alltaf áður en verkefn-
unum lýkur. 

FRAMVINDA VERKEFNA
Skýrslur um framvindu allra verkefna ÞSSÍ í samstarfslöndunum
skulu gerðar af verkefnisstjóra hvers verkefnis á sex mánaða
fresti. Í framvinduskýrslunum er gerð grein fyrir framvindu verk-
efnanna og hún borin saman við áætlanir í verkefnissamningn-
um. Tilgangurinn með framvinduskýrslunum er að samningsað-
ilar fái reglulegt yfirlit yfir gang verkefnanna og skulu þær send-
ar bæði aðalskrifstofu ÞSSÍ og viðkomandi stjórnvöldum í sam-
starfslöndunum. Skýrslurnar skulu teknar á dagskrá á regluleg-
um fundum yfirstjórnar hvers verkefnis, sem skipuð er af fulltrú-
um beggja samningsaðila. 

MAT Á VERKEFNUM
Öll þróunarverkefni ÞSSÍ eru metin reglulega og í öllum verkefn-
issamningum skal vera ákvæði þess efnis. Hvorum samningsaðila
um sig skal heimilt að gera á eigin kostnað innri úttekt á verk-
efnunum. Telji annar samningsaðili að slík úttekt sé nauðsynleg
skal hinum aðilanum tilkynnt um það og vera skylt að láta í té
þær upplýsingar um verkefnið sem á þarf að halda fyrir matið.
Leiði slík innri úttekt í ljós bresti í viðkomandi verkefni eða van-
efndir annars hvors aðila skulu slíkar niðurstöður teknar fyrir á
formlegum fundi yfirstjórnar verkefnisins og leiða til úrbóta leit-
að. Úttektir óháðra aðila skulu gerðar á kostnað verkefna með
reglulegu umsömdu millibili (t.d. þriðja hvert ár) og ávallt þegar
þeim lýkur. Slíkum úttektum er ætlað að leiða í ljós hvort mark-
mið verkefnanna hafa náðst og hvort áætlanir hafi staðist. Leiði
slík úttekt í ljós að tilætluðum markmiðum hafi ekki verið náð
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eða áætlanir ekki staðist, skulu úttektaraðilar gera grein fyrir
ástæðum þess og koma með tillögur hvort úr megi bæta og þá
hvernig. Óháðir úttektaraðilar skulu vera a.m.k. tveir, annar til-
nefndur af ÞSSÍ og hinn af viðeigandi stjórnvaldi samstarfslands-
ins. Að jafnaði skulu valdir einstaklingar eða fyrirtæki sem hafa
sérþekkingu á viðkomandi verkefnasviði, auk þekkingar eða
starfsreynslu frá löndum sem sambærileg eru því landi sem verk-
efnið er unnið í. 

FJÁRMÁLASTJÓRN VERKEFNA
Í öllum verkefnissamningum ÞSSÍ skal vera skýrt ákvæði um með-
ferð fjármuna sem ætlaðir eru til verkefnisins. Í því ákvæði skal
tekið fram hvernig að bókhaldi, uppgjöri, eftirliti og varðveislu
fjármuna skuli staðið. Krafa stofnunarinnar skal ávallt vera sú að
fjármálastjórnun allra verkefna sem hún kostar standist kröfur
viðurkennds utanaðkomandi aðila um fjármálastjórnun og með-
ferð fjármuna, svo sem ríkisendurskoðun.

SKÝRSLUGJÖF UM VERKEFNI
Aðild Íslands að DAC veitir ekki aðeins aðgang að upplýsingum,
leiðbeiningum og samráði heldur leggur ÞSSÍ líka ýmsar skyldur
á herðar svo sem þeim að veita reglulega upplýsingar um starf-
semina og skila skýrslum, sem DAC-aðild gerir ráð fyrir. ÞSSÍ mun
leggja áherslu á að sinna þeim verkefnum vel, fylgja samþykkt-
um DAC í framkvæmd þróunaraðstoðar og hafa leiðbeiningar
og verklagsviðmiðanir (DAC Guidelines og DAC Good Practice
Papers) til hliðsjónar við undirbúning og framkvæmd verkefna.
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Mikilvægt er að regluleg úttekt fari fram á öllum verkefnum ÞS-
SÍ á því tímabili sem þau eru í framkvæmd og á næstu árum mun
stofnunin miða að því að efla úttektarkerfi sitt enn frekar. Við
val á nýjum samstarfslöndum verður farið eftir þeim viðmiðum
og stefnu sem stofnunin hefur markað sér og með nokkurra ára
millibili mun ÞSSÍ nota sömu viðmið til að endurmeta stöðu sína
í hverju samstarfslandi fyrir sig. Slíkum úttektum er ætlað að
meta eftir föngum árangur heildarstarfs stofnunarinnar í við-
komandi landi, á hvaða verkefnasviðum náðst hefur bestur ár-
angur og hvar árangurinn er slakur. Ákvarðanir um framhald
þróunarsamstarfsins skulu teknar í ljósi niðurstöðu slíks mats. Þá
mun ÞSSÍ ennfremur miða að því að gera úttekt á starfi sínu í
heild með reglulegu millibili. Í slíkum úttektum verða stefnur,
viðmið og verklag stofnunarinnar í heild sinni endurmetin í ljósi
þeirra aðstæðna sem ríkja í alþjóðlegu þróunarsamstarfi hverju
sinni. Þar skal einnig fara fram mat á eðli og umfangi samstarfs
stofnunarinnar við aðrar þróunarsamvinnustofnanir og alþjóð-
legar stofnanir.

Reglulegt endurmat
á þróunarsamstarfi


