
 
 
 
 
 

 Årlig møte mellom UD/Vest-Balkan Seksjonen og HERD-programansvarlige. 
 

 
 
Vest – Balkan seksjonen ved Jens Erik Grøndahl, Jannicke Bain og Lars Henrik Knutrud 
hadde separate møter med henholdsvis Hege Eiklid fra HERD IKT, Sissel Rogne og Thor S. 
Larsen fra HERD- landbruk, samt Per Ekelund og Liv Møller–Christensen fra HERD-maritim 
den 6. mars, Hilde Skeie, Svein Magne Skjæveland og Øyvind Ustad fra HERD-energi 12. 
april og Birgit Jacobsen og Inger-Ann Ulstein fra HERD- utvikling den 4. april. 
 
I forkant av møtene var det innkommet rapporter om virksomheten i de enkelte programmene 
fra HERD–landbruk, HERD-IKT, HERD- maritim og HERD-utvikling. Disse er vedlagt. 
HERD- energi rapporterte om virksomheten på møtet.  
 
På møtet ble erfaringene fra de enkelte programmene diskutert, det ble rapportert om 
budsjettmessige sider og det ble drøftet hvordan programmene skulle gjennomføres. 
 
HERD-Landbruk rapporterte om sine prosjekter, som det var blitt mange av. Ved første 
utlysning mottok styret for HERD/ Landbruk 14 søknader, hvorav fire prosjekter ble innvilget 
støtte etter at det var innhentet fagfellevurderinger og etter grundige vurderinger av andre 
forhold. Siste utlysning fikk 16 søknader og ni søknader ble støttet etter to omganger med 
vurderinger.  HERD-landbruks styre har lagt vekt på utdanningsaspektet så vel som 
forskningsiden ved prosjektene og har etterstrebet institusjonsforankring. Prosjekter som i 
overveiende grad tjente den norske partens interesser var blitt avslått. Styret har brukt mye tid 
på å besøke prosjektene. Det ventes rapporter fra prosjektene i medio mars. 
Prosjektbevilgninger i 2010-2011 utgjorde nesten 30 millioner. Med nye bevilgninger i 2012 
på ca. 13 millioner var nå totalen på ca. 43 millioner.  
 
HERD- landbruk viste til et punkt i programavtalene vedrørende midtveisevaluering. Hvis det 
var mulig ønsket de å foreta en egen sluttevaluering kombinert med en konferanse der alle 
prosjektansvarlige presenterte sine resultater og drøftet erfaringer med hverandre. 
 
UDs aktive deltagelse i styrets arbeid er viktig, men har ikke fungert som forventet i det siste.  
 
HERD-IKT hadde godkjent i alt 5 prosjekter hvorav alle unntatt ett var kommet godt i gang. 
Det siste prosjektet som Bioforsk hadde ansvaret for var forsinket. 
 
Styret hadde besøkt prosjektene i Banja Luka og Tusla, samt ambassaden i Sarajevo. En 
representant fra styret deltok sammen med programkoordinator på en samling i regi av ett av 
prosjektene på Gjøvik (AEP prosjektet). Dette var særdeles nyttig da alle prosjektpartnerne i 
AEP, samt utvekslingsstudentene var tilstede.  
 
HERD- IKT rapporterte om utfordringer til prosjektene med mange partnere og betydningen 
av tett oppfølging fra norsk side knyttet til økonomistyring.  
 



Ett seminar om prosjekt- og økonomistyring ble gjennomført i Drammen for alle prosjektene i 
juni 2012 for å styrke prosjektledernes kompetanse. Ett nytt seminar er planlagt for høsten.  
 
HERD- IKT var blitt tildelt NOK 40 millioner og planla fullt forbruk. NOK 11,7 millioner 
planlegges overført i 2013, NOK 8 millioner er tilgjengelig for 2014. 
 
 
HERD-maritim hadde vært nødt til å avblåse påbegynte prosjekter i Kroatia, da landet fikk 
innvilget medlemskap i EU og ikke lenger kunne motta bistandsmidler.  
Styret hadde imidlertid nå oppnådd kontakt med myndigheter og maritime universitets miljøer 
i Montenegro og ville følge opp overfor Albanske maritime miljøer ved ett besøk i uke 11, 
organisert av ambassaden i Pristina. De hadde innvilget et forprosjekt til høyskolen i Ålesund, 
som hadde inngått et samarbeid med Det maritime fakultet i Kotor, Montenegro, og håpet det 
ville føre til et større prosjekt hvor både praktisk mannskapsopplæring, havnekontroll, 
simulatortrening og kartverkssamarbeid ville inngå. 
 
I lys av usikkerheten rundt behov for midler i inneværende år, ble det enighet om at HERD- 
maritim skulle rapportere tilbake før sommeren, når studiebesøket til Albania var foretatt. 
Foreløpig er NOK 10 millioner satt av til bruk i 2013, mens NOK 9 millioner er satt av for 
2014. 
 
HERD- Energi rapporterte om problemer med å få søknader som oppfylte krav til 
institusjonell utvikling og studieprogram. Det var mange som søkte støtte til å avholde kurs 
uten at disse ville føre til synlige resultater i form av masteroppgaver eller gradseksamener. 
Mange prosjekter det ble søkt om støtte til syntes først og fremst egnet til å gagne den norske 
parten. 
 
Det var så langt tildelt støtte til to tre års prosjekter på til sammen 12 millioner, hvorav åtte 
allerede er overført fra UD. Det ene prosjektet involverte NTNU og energimiljøer i Serbia og 
BiH, mens det andre var et energieffektiviseringsprosjekt i Kosovo. Det ble avklart et behov 
for NOK 4 millioner i overføring fra UD i 2013 og enighet om at de resterende midlene (20 
millioner) foreløpig settes av for bruk i 2014. Det var også enighet om at styret avklarte 
fremtidige muligheter for prosjekter i forbindelse med den neste søknadsfristen i september, i 
den hensikt å vurdere om programmet bør reduseres eller innstilles. 
 
HERD-Utvikling. 
 
Forskningsrådet fremhevet verdien av forskningssamarbeidet med Vest Balkan. HERD- 
programmet hadde i så måte tilført forskningssamarbeidet nye impulser og perspektiver som 
ville kunne utvikles videre. Forskningsrådet var i liten grad involvert i sikkerhetspolitiske 
prosjekter, men det var nå blitt en økning av utenrikspolitiske prosjekter der aktører som 
NUPI og IFS var sentrale.  
 
Erfaringene med de seks prosjektene som Forskningsrådet hadde gitt midler til var stort sett 
gode. NUPIs initiativ til opprettelse av forskerskole er blitt meget positivt mottatt. Det forelå 
planer om å invitere de ansvarlige for prosjektene til å presentere dem på et eget 
avslutningsseminar muligens i regionen, der UD ved VBS også vil bli invitert.  
 
Prosjektene kunne også være av interesse for et bredere publikum. Norad hadde således bedt 
om å få presentert noen av «sine» prosjekter på lunsjseminarer. 



 
Fem av de seks prosjektene ville avsluttes på slutten av 2013.  
 
Følgende momenter av felles interesse ble drøftet: 
 

• Styrene berømmet støtten fra ambassadene i regionen og varslet behov for videre 
kontakt. 

 
• Midtveisevaluering var vanskelig å samkjøre mellom de enkelte programmene da de 

hadde ulik fremdrift. Separate avslutningsevalueringer ville gjøre nytten, HERD 
Landbruk og HERD IKT vil komme tilbake med forslag om egne evalueringsopplegg.  
 

• HERD-landbruk og HERD-utvikling forventet å kunne presentere erfaringene med sine 
prosjekter til møtet neste år. 
 

• HERD-landbruk ba om å få en kontakt ved en av ambassadene i regionen, som kunne 
bistå med råd når nødvendig, bl.a. i forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring 
av styrets årlige reiser for prosjektbesøk. 
 

• Programmenes aktivitet kunne fortsette ut 2015, men midlene måtte utbetales fra UD 
senest ultimo 2014. 
 

Lars Henrik Knutrud 
 
 

 
 
 
 


