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BILAG - HVAD KOMMER DETTE TIL AT BETYDE FOR EVALUERINGSPROCESSEN? 

For at bygge videre på eksisterende god praksis og efterkomme princippet om først at 
foretage en evaluering, inden der træffes foranstaltninger, kræves det, at en evaluering i 
Kommissionen opfylder følgende kriterier. 
 

A. Evalueringen følges af en styregruppe med mindst tre medlemmer, herunder mindst en af 
de evalueringsansvarlige i generaldirektoratet. Når foranstaltningen tydeligvis overlapper med 
andre generaldirektoraters ansvarsområder, skal de opfordres til at deltage i styregruppen. 
Styregruppen skal høres vedrørende mandatet, kommissoriet (hvis det er relevant) og alle 
udkast til rapporter. Den skal bidrage til kvaliteten af alle resultater og med oplysninger til 
kvalitetsvurderingen af den endelige rapport på grundlag af et mindstesæt forud fastsatte 
kriterier.  

B. Alle evalueringer skal omfatte følgende evalueringskriterier: nyttevirkning, 
effektivitet, kohærens, relevans og merværdi på EU-plan, og hvis det ikke er tilfældet, 
skal det begrundes hvorfor. Der kan tilføjes andre evalueringskriterier, hvis det er 
hensigtsmæssigt. Hvor indgående en analyse der foretages af hvert kriterium, kan variere 
afhængigt af, hvilken foranstaltning der evalueres, og hvor langt den er nået i sin livscyklus. 
C. Tidligt i processen offentliggøres der et evalueringsmandat centralt, hvoraf følgende 
fremgår: 
i. Evalueringens formål og omfang 
ii. Baggrunden og målene for den foranstaltning, der evalueres (herunder en kort beskrivelse 

af, hvordan målene forventes nået) 
iii. Den planlagte dato for indledningen af arbejdet med den endelige rapport og datoen for 

offentliggørelsen heraf 
iv.  Kontaktoplysninger, som gør det muligt for interessenterne at komme med feedback.  
D. Hvis der er eksterne kontrahenter involveret, offentliggøres deres kommissorium centralt 
på samme websted som evalueringsmandatet.  
E. Der anvendes en klart fastsat metode i forbindelse med evalueringen, hvor de 
evalueringskriter, der er udvalgt, finder anvendelse. Hvis der er foretaget en forudgående 
konsekvensanalyse (i Kommissionen), skal de samme brede kategorier af virkninger 
analyseres. Der skal gøres en troværdig indsats for at indhente oplysninger fra en lang række 
kvalitative og kvantitative kilder. Alle høringer skal gennemføres i overensstemmelse med 
Kommissionens minimumsstandarder for høringer. 
F. Den endelige rapport skal indeholde: 
i. Et resumé på ikke over (6) sider. 
ii. En kritisk vurdering på grundlag af en række oplysninger af de evalueringskriterier, der 

tænkes anvendt i forbindelse med evalueringen. 
iii. Et tydeligt resumé af den metode, der anvendes, og en endelig vurdering af 

begrænsningerne ved både den anvendte metode og de anvendte oplysninger. 
iv. Der skal være en klar logisk forbindelse mellem analysen og de fremlagte resultater, 

svarene på evalueringsspørgsmålene og de konklusioner, der drages. 
G. Som minimum skal resultaterne af evalueringen videreformidles ved, at den endelige 
rapport offentliggøres centralt sammen med evalueringsmandatet og kvalitetsvurderingen. 
H. De tjenestegrene i Kommissionen, der er ansvarlige for evalueringen, udarbejder et 
kortfattet dokument, hvori de redegør for deres reaktioner på konklusionerne og 
henstillingerne i den endelige evalueringsrapport. De indkredser også passende 
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opfølgningsforanstaltninger inden seks måneder efter, at den endelige evalueringsrapport 
foreligger. Den øverste ledelse skal regelmæssigt orienteres om, hvordan det går med 
opfølgningen.  
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