
Type org.: Særorganisasjon (UN Specialized Agency). 

Hovedkvarter: Wien. Lliaisonkontorer i Brussel, Genève og New 
York. 12 regionale kontorer og 16 landkontorer. Representasjon 
sammen med UNDP i 16 land.

Leder: Generaldirektør Kandeh K. Yumkella (Sierra Leone).  
Valgt i desember 2005 for fire år. Nominert for fire nye år i 2009.

Internettadresse: www.unido.org 

Styrende organer: Generalkonferansen. Alle medlemsland møtes 
hvert annet år. Vedtar budsjett og arbeidsplan, samt utnevner 
generaldirektøren. Den 13. generalkonferanse holdes 7. – 11. 
desember 2009. Styret (Industrial Development Board) består av 
53 medlemsland. Møtes minst en gang i året. Program- og bud-
sjettkomiteen. Møtes 1-2 ganger i året. 27 medlemmer. 

Totalbudsjett 2010-2011: Ca NOK 3,26 mrd. 
NOK 1,36 mrd fra regulære bidrag. NOK 1,71 mrd frivillige bidrag 
og NOK 190 mill er administrasjonskostnader.

FNS ORGANISASJON FOR INDUSTRIELL UTVIKLING NORGE OG UNIDO

UNIDO

I. Faktadel

Norsk samarbeid med UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

Mandat og virkeområder

UNIDO bistår utviklingsland og land med overgangsøkono-
mier til å utvikle og mobilisere kompetanse og teknologi slik 
at disse landene selv i større grad kan ta ansvar for egen 
utvikling gjennom effektiv og miljøvennlig produksjon av 
varer og tjenester.  En tredel av virksomheten foregår i Afrika. 
Organisasjonen bidrar dels med veiledning og fungerer som 
en kompetansesentral, dels gir den konkret praktisk bistand 
gjennom prosjekter og programmer innen industriutvikling. 

Viktige prioriteringer

UNIDO har tre hovedsatsingsområder:  
•  Fattigdomsbekjempelse gjennom bistand til produktiv 

virksomhet («fiskestang i stedet for fisk»)
• handelsrelatert bistand
• energi og miljø

Norsk samarbeid med UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
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Norge i styret: Norge satt som styremedlem fra 2003 til desember 
2007, og ble gjenvalgt for en ny periode frem til desember 2011. 
Norge er også medlem av Program- og budsjettkomiteen frem til 
desember 2009. 

Norske ansatte: Spesialrådgiver til Generaldirektøren i Wien, 
faglig prosjektrådgiver i Hanoi, assisterende stedlig representant 
(sekondert til UNDP) Barbados, juniorekspert (Junior Professional 
Officer) i Wien.

Ansvarlig departement: Utenriksdepartementet

Norges totale bidrag:  NOK 58,3 mill.
Herav regulære bidrag i 2008: NOK 6,3 mill.  
Samtidig ga Norge frivillige bidrag på til sammen NOK 52 mill. 

Største givere av frivillige bidrag i 2008: 
Italia: NOK 110 mill, EU NOK 71 mill og Norge NOK 52 mill.  

1 USD: 6,685 NOK.   Alle tall fra 2008

Utenriksdepartementet
Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse, Oslo

Postadresse:
Postboks 8114 Dep.
N-0032 OSLO

Ved spørsmål, kontakt FN-seksjonen på e-postadresse: fnsek@mfa.no
Profilarkene er også tilgjengelige på:  
www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/FN/Faktaark <http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/FN/Faktaark>
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I 2008 la UNIDO vekt på nær koordinering av virksomheten 
med andre FN-organisasjoner, herunder UNDP, FAO, IFAD, 
UNEP og ITC. UNIDO samarbeider også med ulike nasjonale 
myndighetsinstitusjoner, internasjonale finansinstitusjoner 
samt globale og regionale utviklingsbanker. I tillegg har 
organisasjonen et aktivt samarbeid med frivillige organisa-
sjoner, privat næringsliv, sivilt samfunn og akademia. 

Innsatser knyttet til UNIDOs hovedsatsingsområder i 2008: 
•  Innen fattigdomsbekjempelse gjennom bistand til produktiv 

virksomhet ble det lagt vekt på støtte til utvikling av 
politiske rammeverk for industrien og privat næringsliv, 
nettverksbygging for små og mellomstore bedrifter, kvinners 
deltakelse i økonomisk virksomhet, jordbruksbasert industri, 
økonomisk og teknisk samarbeid på regionalt plan samt 
miljøtiltak knyttet til forurensing og forørkning. 

•  Innen handelsrelatert bistand ble støtte gitt til kapasitetsbyg-
ging innen industri og handel, kvalitetssikring og marked-
stilgang av varer og tjenester for internasjonal handel, tiltak 
knyttet til handel for utvikling/Aid for Trade (AfT), styrking 
av små og mellomstore bedrifters tilgang til internasjonale 
markeder samt tiltak for å bedre bedriftenes forståelse av sitt 
samfunnsansvar (CSR). 

•  Innen AfT anses UNIDO som den mest kompetente 
organisasjon til å levere bistand til oppbygging av 
kvalitetssikringsinfrastruktur som er nødvendig for at de 
respektive utviklingsland skal kunne oppfylle tiltredelsesk-
ravene fra WTO. Innen energi og miljø bidro UNIDO med 
støtte til tiltak for renere produksjon og effektiv ressurs- og 
energiforbruk, fornybar energi, tiltak knyttet til Montreal 
protokollen samt styrking av en bærekraftig utvikling av 
industrien gjennom tilgang til ny teknologi. 

Norsk politikk overfor UNIDO

UNIDOs fokusområder er relevante i forhold til norske 
utenrikspolitiske målsettinger. 

Norsk politisk og økonomisk støtte til UNIDO kan fremme 
kjerneområder innen norsk utviklingspolitikk (miljø, nærings-
livsfremme, fattigdomsbekjempelse, FN-reform). Norge vil 
fortsette å bidra til ulike tiltak innenfor disse områdene. 

Handlingsplanen for handelsrettet utviklingssamarbeid legger 
bl.a. opp til videreføring og opptrapping av støtten gjennom 
UNIDO til programmer innen standardisering og produkt-
kontroll.

Som et av de første land har Norge (ved Norad) inngått 
rammeavtale for programsamarbeid.

Norge er godt fornøyd med UNIDOs vilje og evne til å 
integrere sin virksomhet i «Ett FN»-modellen på landnivå.  

Oppnådde resultater 2008 

I 2008 fokuserte UNIDO sin virksomhet på Afrika (30%),  
Asia (20%), Europa (12%), Midtøsten (12%) og Latin Amerika 
(10%) samt regionale tiltak (16%). 327 nye prosjekter ble 
godkjent. Samlet verdi av prosjektporteføljen var på 850 
millioner kroner. Største innsatsområde var innen miljø/
energi (33%), handelsrelatert kapasitetsbygging (29%), 
fattigdomsbekjempende tiltak gjennom produktiv virksom-
het (24%) samt tverrgående innsatser (14%).  

De tre største giverne av frivillige bidrag i 2008 var Italia  
(110 millioner kroner), EU(71 millioner kroner) og Norge (52 
millioner kroner).  De tre største givere av regulære bidrag var 
Japan (117 millioner kroner), Tyskland (63 millioner kroner) 
og Storbritannia (49 millioner kroner). Frivillige bidrag økte 
med 5,4 % i 2008. 

UNIDO fremstår i dag som en effektiv organisasjon med klare 
målsettinger som er godt tilpasset arbeidet med FNs tusenårs-
mål. Norge støtter UNIDOs arbeid med implementeringen  
av en resultatbasert virksomhet. Nåværende ledelse har tatt 
viktige grep for å strømlinjeforme organisasjonens arbeids-
rutiner, å forenkle og styrke administrative prosesser samt å 
forbedre beslutningsprosesser og å sikre åpenhet og bedre 
ansvarsfordeling i organisasjonen.  Denne politikken har 
bidratt positivt til organisasjonens omdømme både bland 
medlemsland og land som i dag ikke er medlem av organisa-
sjonen. Som medlem av både Styret og Program- og budsjett-
komiteen tar Norge del i viktige organisatoriske og strategiske 
beslutningsprosesser.  

Innenfor TCB området berømmes UNIDO for faglig dyktig-
het og engasjement, men UNIDO som andre FN-organisasjoner 
sliter fortsatt med å modernisere og forenkle administrative 

Norske initiativ 2008-2009

I 2008 ga Norge frivillige bidrag på til sammen 52 millioner 
kroner til prosjekter i Viet Nam, Uganda, Thailand, Sri Lanka, 
Mosambik, Pakistan, Elfenbenskysten, Bangladesh samt til 
regionale innsatser i Øst Afrika og Asia.  

Viktige komponenter i Norges samarbeid med UNIDO er 
knyttet til kapasitetsbygging innen produksjon og handel 
samt støtte til samarbeid mellom utviklingsland innen klima 
og tilgang til ren energi. 

II. Vurderingsdel

prosser bl.a prosjektstyring og finansrapportering (skylder på 
manglende finansiering av nye IKT systemer). Fra felten klages 
det fortsatt over sentraliserte og tidkrevende beslutningspro-
sesser spesielt mht. innkjøp av varer og tjenester, og UNDPs 
landkontor er lite effektiv i bestyring av lokale innkjøp.

UNIDOs rolle i styrking av lovverk og institusjoner for 
standardisering og produktkontroll innebærer initiativ for 
både nasjonal og regional harmonisering, og forutsetter 
etablering av samarbeide mellom offentlig- og privat sektor 
organisasjoner samt andre internasjonale organisasjoner og 
givere. Dette arbeidet har allerede vist positive effekter men 
mer kan gjøre for styrking av den lokale tilstedeværelse i 
forbindelse med større programmer

Norge vil fortsatt være en pådriver for at UNIDO bidrar til 
FN-reform gjennom en bedre koordinering på landnivå 
mellom UNIDO og andre FN-organisasjoner under ledelse av 
FNs stedlige koordinator, og gjennom felles bruk av ressurser 
og tjenester. 


