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Uppdragsbeskrivning för 

systemgranskning av ADRA Sverige, 

Ankarstiftelsen och Sveriges kristna råd  

Bakgrund 

Svenska missionsrådets (SMR) funktion som bidragsförmedlande organisation 

regleras utifrån de avtal som tecknas med Sida samt därtill kopplade styrande 

dokument (strategi och riktlinjer). SMR förmedlar krav och regler vidare genom 

avtal med respektive medlemsorganisation och ansvarar vidare för att 

kvalitetssäkra de bidrag vi förmedlar. Ett led i denna kvalitetssäkring är att 

granska medlemsorganisationernas organisation, kompetens och resurser samt 

tillförlitligheten och giltigheten i deras system för verksamhets-, projekt- och 

ekonomistyrning. En annan del är att bedöma vilket stöd medlemsorganisationer 

behöver av SMR.  

Det här dokumentet är underlag för den systemgranskning som nu ska göras av 

ADRA Sverige, Ankarstiftelsen och Sveriges kristna råd (härefter benämnda 

”medlemsorganisation”). ADRA Sverige och Ankarsstiftelsen är 

medlemsorganisationer i SMR medan Sveriges kristna råd och SMR har ett 

speciellt avtal vilket möjliggör bidragsförmedling trots att Sveriges kristna råd 

inte är en medlemsorganisation.  

Listan under ”Uppdragets delar” nedan är vägledande för granskningen av de tre 

organisationer som berörs av detta uppdrag. Utgångspunkten är att samtliga 

delar ska beröras för alla tre organisationer men att det ska ske i olika grad 

beroende på organisation. Därutöver ska särskilda fördjupningsfrågor per 

organisation identifieras. Systemgranskningen kommer därför att inledas med ett 

arbetsmöte där konsulten, SMR och berörda organisationerna går igenom och 

preciserar vilka frågor som konsulten ska lägga tonvikt på i granskningen av 

respektive organisation. Konsulten ansvarar sedan för att precisera metod och 

upplägg per organisation i en s.k. inception report. I samråd med SMR avgör 

konsulten antal arbetsdagar per organisation med nedanstående antal maxdagar 

som ram. 
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SMR har olika avtal med Sida. I denna revision berörs bidragsförmedling från tre 

olika anslag: utvecklingssamarbete (utveckling), humanitärt arbete (HUM) samt 

informations- och kommunikationsarbete (info/kom). I nedanstående text 

används ordet utvecklingssamarbete som en samlat namn även om det i 

praktiken kan handla om bidrag från olika anslag. ADRA Sverige har med SMR 

avtal för utveckling och HUM, Ankarsstiftelsen för utveckling och Sveriges 

kristna råd för HUM och info/kom. 

Övergripande mål med uppdraget 

Uppdraget syftar till att ge SMR, och i förlängningen Sida, en uppdaterad bild av 

respektive medlemsorganisations organisation, beslutsfattande, kompetens, 

resurser samt tillförlitligheten och giltigheten i deras system för att styra 

verksamheten, projekten och ekonomin samt vilket stöd som behövs från SMR.  

Det är särskilt viktigt att granska och bedöma organisationernas kapacitet att 

självständigt planera, genomföra, följa upp, redovisa och analysera den del av 

verksamheten som finansieras med de medel som SMR förmedlar. 

Ett ytterligare syfte är att ge rekommendationer till medlemsorganisationerna 

och SMR inom områden där det finns utrymme för förbättringar. 

Uppdragets delar 

Uppdraget ska genomföras av en eller flera konsulter med relevant kompetens. 

Konsulten anlitas av SMR. Konsulten kommer att få stöd av en kontaktperson hos 

SMR och hos respektive medlemsorganisation.  

Granskningen innebär att kartlägga och bedöma organisation, beslutsfattande 

och kompetens/resurser/system för att styra den verksamhet, de projekt och den 

ekonomi som är relaterade till de medel som SMR kanaliserar från Sida.  

I uppdraget ingår att läsa dokument; intervjua personal på SMR; intervjua 

personal och ledning på medlemsorganisationerna; samt att analysera och 

värdera den information som framkommer. Om det finns områden med utrymme 

för förbättring, ska rapporten innehålla rekommendationer för detta. 

Styrdokument 

Granska och bedöm respektive medlemsorganisations styrdokument (visioner, 

mål, strategier, policyer, handlingsplaner etc.), både dokument som handlar om 

organisationerna som helhet och de som rör verksamheter för vilka man har avtal 

med SMR.  
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Samarbeten 

Beskriv respektive medlemsorganisations etablerade samarbeten med andra 

organisationer och om, eller på vilket sätt, dessa bidrar till 

medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete. 

Organisation, beslutsfattande, resurser 

Granska och bedöm respektive medlemsorganisation och dess beslutsfattande 

funktioner (inklusive ansvarsutkrävande), särskilt i fråga om demokratiska 

aspekter (öppenhet, transparens, delaktighet) och möjligheter att agera rättvist 

och effektivt för den verksamhet som man är ansvarig för, inklusive 

utvecklingssamarbetet. I detta ingår att beskriva och bedöma styrelsens och den 

anställda ledningens roller och mandat att styra organisationen, inklusive hur 

uppgifter och ansvar delegeras och dokumenteras. 

Granska och bedöm respektive medlemsorganisations kompetens och resurser 

för att planera, genomföra, följa upp, redovisa och analysera resultaten av 

verksamheten, med fokus på verksamhet som finansieras av Sidamedel som SMR 

förmedlar. Granska särskilt vilka funktioner eller tjänster som bidrar till 

utvecklingssamarbetet och hur dessa är organiserade, samt gör en bedömning av 

hur detta överensstämmer med verksamhetens omfattning och volym. 

Granska och bedöm rekryteringsrutiner och personalpolicyer, former för 

anställning och anställningskontrakt samt personalens utvecklingsmöjligheter. I 

detta ingår även regler för och hantering av säkerhetsaspekter vid tjänsteresor 

och för personal som är stationerad utomlands. 

Granska och bedöm respektive medlemsorganisations system för organisatoriskt 

lärande. 

Medlemsorganisationernas verksamhetsstyrning 

Granska och bedöm vilka system, rutiner och dokumentation de respektive 

medlemsorganisationerna har när det gäller utvecklingssamarbetet. Vi vill att ni 

granskar följande: 

● verksamhetsplanering inklusive budgetering 

● ange standarder och kvalitetsåttaganden som organisationerna antagit (SMR 

kan lista exempel vilka detta kan/bör handla om) 

● målformuleringar 

● insatsbedömning  

● hantering av eventuella region-/landkontor  

● hantering och val av lokala samarbetsorganisationer (granska och bedöma 

organisationsbedömning med fokus på hur de görs, vad de innehåller och hur 

de följs upp; inhämtning av årsredovisning; revisionsberättelse och 

revisionsrapport)  

● uppföljning av insatser 
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● hur erfarenheter tas till vara 

● utfasning av insatser 

● resultatredovisning 

Dessutom vill vi att ni granskar och bedömer hur respektive 

medlemsorganisation har följt upp rekommendationer och åtgärdsplaner utifrån 

tidigare genomförda utvärderingar och revisioner. Avgränsning av detta 

preciseras i uppstartsmötet. 

Medlemsorganisationernas projekt- och ekonomistyrning 

Avtal 

Granska och bedöm om de respektive medlemsorganisationerna har lämpliga, 

relevanta och realistiska avtal med de samarbetsorganisationer de förmedlar 

Sidamedel till. Granska vilka rutiner och system de har för att föra vidare de delar 

av Sidas/SMR:s regler som är relevanta för samarbetet. Granska och bedöm hur 

avtal skapas och vilka rutiner och system som finns för att se till att 

samarbetsorganisationerna följer avtalen. Granska och bedöm i vilken 

utsträckning SMR:s mallar används.  

Granska och bedöm hur respektive medlemsorganisation följer sina avtal med 

SMR och de system och rutiner som finns för att säkerställa detta. 

Rekvisition och utbetalning av medel 

Beskriv, granska och bedöm respektive medlemsorganisationers rutiner för 

rekvisition och utbetalning av medel från SMR/Sida. 

Administration av medel 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna hanterar medel 

från givare. Finns det till exempel separata konton eller möjlighet till 

särredovisning? Granska och bedöm vilka system som finns för att garantera att 

samarbetsorganisationer har medel på separata bankkonton eller på annat sätt 

säkerställer att det går att särredovisa om det krävs. 

Återbetalning av medel 

Granska och bedöm vilka system de respektive medlemsorganisationerna har för 

att redovisa, beräkna och betala tillbaka medel som inte har använts och 

ränteinkomster på dessa medel. 

Resultatredovisning och ekonomisk redogörelse 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna förstår och följer 

Sidas och SMR:s rapporteringskrav. 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna arbetar med 

revision och redovisning i dag, och om det finns planer på andra eller ytterligare 
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åtgärder. Undersök hur revisioner, redovisningar och annan dokumentation 

förvaras. 

Granska och bedöm vilka system de respektive medlemsorganisationerna har för 

att följa upp samarbetsorganisationernas system och verksamhet. 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna rapporterar om 

revisioner inom organisationen och till samarbetsorganisationer. 

Granska och bedöm hur medlemsorganisationerna följer både sina egna och 

givarnas revisionsinstruktioner. Undersök också vilka system som finns för att 

kontrollera revisorer och revisioner utförda av samarbetsorganisationer. 

Valutakursdifferenser 

Granska och bedöm vilka system de respektive medlemsorganisationerna har för 

att hantera valutakursdifferenser. 

Upphandling 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna sköter 

upphandlingar och vilka regler som finns för detta.  

Registrering och arkivering 

Granska och bedöm om och i så fall hur de respektive medlemsorganisationerna 

registrerar och förvarar viktig korrespondens och dokumentation, till exempel 

samarbetsavtal och ekonomisk bokföring. 

Bedömningar och undersökningar som organisationen har genomfört  

Granska och bedöm vilka system de respektive medlemsorganisationerna har för 

att garantera att samarbetsorganisationer följer sina egna och givares regler och 

krav. 

Omdisponering och förändringar 

Granska och bedöm vilka regler och system som finns för att hantera 

omdisponeringar och förändringar inom eller mellan verksamheter, program 

eller projekt.  

Felaktig användning av medel och otillbörligt beteende  

Granska och bedöm vilka system som finns för att hantera otillbörligt beteende. 

Granska och bedöm vilka system som finns för att främja god ordning samt 

förhindra korruption och felaktig användning av medel. 

Riskanalys 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna hanterar risker i 

utvecklingssamarbetet. Granska både intern kontroll och ledning samt risker för 
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att aktiviteter inte leder till avsedda resultat i verksamheter, program eller 

projekt. 

Egeninsats 

Granska och bedöm vilka insamlingssystem som finns och varifrån de respektive 

medlemsorganisationerna samlar in medel till egeninsatsen i 

utvecklingssamarbetet (ide fall som det krävs). Undersök också vad 

medlemsorganisationerna har för insamlingsetiska principer. 

Granska och bedöm hur de respektive medlemsorganisationerna redovisar 

egeninsatsen i SMR-/Sidafinansierade insatser. 

Rekommendationer 

Uppdraget ska resultera i rekommendationer till de respektive 

medlemsorganisationerna och SMR, om det finns utrymme för förbättringar 

inom de ovanstående områdena.  

Metod 

Konsulten ska genomföra uppdraget genom att granska respektive 

medlemsorganisations dokumentation och SMR:s dokumentation. Vidare ska 

konsulten intervjua personal hos SMR samt ledning och personal på 

medlemsorganisationerna. Konsulten ska även ha kontakt med organisationens 

revisorer. 

För att undvika dubbelarbete ska konsulten även använda sig av nyligen 

genomförda granskningar och kontrollera hur de respektive 

medlemsorganisationerna har följt upp rekommendationer och åtgärdsplaner 

från dessa. SMR tillsammans med respektive medlemsorganisation ansvarar för 

att ta fram relevanta granskningar som genomförts.  

Uppdraget ska ske i god samverkan med SMR och medlemsorganisationerna, 

med respekt för alla medverkandes tid. Uppdraget ska genomföras i en 

konstruktiv och lärande anda. 

Konsulten ska presentera förslag till upplägg och sin metod i anbudet. Som 

framgår ovan ansvarar därefter konsulten för att precisera metod och upplägg per 

medlemsorganisation i en inception report.   

Rapportering av uppdraget 

Resultatet av uppdraget ska presenteras för SMR med en skriftlig rapport. En 

preliminär slutrapport ska presenteras för SMR och medlemsorganisationerna 

skriftligt samt i ett särskilt möte. Efter att konsulterna har gått igenom den 
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preliminära rapporten ska de skriva en slutgiltig rapport per organisation och 

lämna den till SMR. 

Rapporterna ska innehålla: 

● sammanfattning 

● beskrivning av metod 

● resultat 

● analys 

● slutsatser 

● rekommendationer 

● bilagor (inklusive en rapport per medlemsorganisation) 

Skriv rapporten på engelska. Skicka den i en elektronisk fil till SMR. SMR äger 

rapporten och hanterar den konfidentiellt i relation till de olika 

medlemsorganisationerna och omvärlden. All information som ni får genom 

uppdraget ska ni betrakta som konfidentiell. 

Tidsplan 

Uppdraget innefattar max 26 dagars arvoderat arbete inom följande tidsramar. 

Vissa delar av tidsramarna kan justeras utifrån vad som passar respektive 

medlemsorganisation samt konsulterna.  

8 april 2019 Inbjudan till anbud  

26 april 2019 Sista dag att lämna anbud  

2 maj 2019 SMR beslutar om upphandlingen  

8 maj 2019 Uppstartsmöte, upplägg och planering (kan justeras) 

5-20 sept. 2019 Preliminär rapportering av uppdraget (kan justeras) 

20 sept. -10 okt. 2019 Slutlig rapportering av uppdraget (Kan justeras men ej 

läggas senare än 10 oktober. Organisationerna kan ha olika 

slutdatum. Senaste datum för slutrapport av ADRA är 26 

sept.) 

Anbud 

Anbudet ska disponeras på följande sätt: 

● Fakta om anbudsgivaren (namn, adress, telefon, e-post, företag etc.). 

● Beskrivning av hur ni tänker genomföra uppdraget. 

● Fullständig budget inklusive arvode (tid x pris per tidsenhet). 

● Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag 

● Bifoga CV.  
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Anbud lämnas in på engelska eftersom rapporten ska vara på engelska. 

Arvoden 

Ange om utbetalningen av arvodet ska ske till ett företag med F-skatt eller till en 

fysisk person (A-skatt). Om arvodet ska ske till ett företag ska ni beräkna det 

inklusive sociala avgifter. Om det ska betalas till en fysisk person ska ni beräkna 

det exklusive arbetsgivaravgift, som kommer att betalas av SMR. 

Prövningsrätt 

SMR förbehåller sig fri prövningsrätt av de inskickade anbuden och kan komma 

att ingå förhandling med anbudsgivare. Anbudsgivare kan inte för sin del fordra 

förhandling. 

Anbudstid 

Anbudet ska ha kommit till SMR senast den 26 april 2019. 

Sänd anbudshandlingarna via e-post till: 

anders.malmstigen@smc.global 

För eventuella frågor hänvisas till Hanna Mellergård eller Anders Malmstigen. 
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