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1. Innledning
Vi viser til Innst. 7 S (2021-2022), Prop. 1 S (2021-2022) for Utenriksdepartementet, samt
endringer på Utenriksdepartements område i Prop 1 S Tillegg 1(2021-2022).
Departementet viser også til Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), gitt ved
kongelig resolusjon 31.01.2020 og Hovedinstruks for Norad gjeldende fra 2022.
Tildelingsbrevet til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) er utarbeidet på bakgrunn av
Stortingets endelige budsjettvedtak av 15. desember 2021 og presenterer de økonomiske
rammene for virksomheten i 2022. I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak,
økonomiske rammer og en nærmere beskrivelse av Utenriksdepartementet prioriteringer for
og styring av Norad i 2022. Øvrige tildelinger og føringer gjennom året vil bli formidlet i
supplerende tildelingsbrev.
Departementet understreker at tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hvilke oppgaver Norad
skal utføre. Utover de prioriteringer og krav som vi omtaler i tildelingsbrevet, legger
departementet til grunn at den løpende virksomheten videreføres innenfor de føringer som
følger av instrukser for Norad og øvrig gjeldende regelverk. Departementet gjør oppmerksom
på at Norad har et selvstendig ansvar for å informere departementet om vesentlige avvik på
eget ansvarsområde og fremme forslag til mulige korrigerende tiltak.

2. Hovedprioriteringer og satsingsområder
De 17 bærekraftsmålene, klimamålene og menneskerettighetene danner plattformen for den
norske utviklingspolitikken og for bruken av bistandsmidlene. Hovedprioriteringene er slått fast
i tillegg 1 til Prop 1 S. De tverrgående hensynene fra Prop 1 S ligger fast.
Norad har en viktig rolle i å gjennomføre den norske utviklingspolitikken gjennom forvaltning
av store deler av bistandsmidlene. Norad skal bidra til målsetningen om at norsk
utviklingspolitikk og bistand skal være rettighetsbasert.
Gjennom forvaltningen av tildelte midler skal Norad bidra til at regjeringens mål om dobling av
klimafinansiering og minst en tredobling av klimatilpasning innen 2026 nås. For å sikre god
statistikk på klimafinansiering minnes det om at alle relevante klimatiltak registres ved bruk av
Rio-markørene for klimatilpasning og klimautslippsreduksjoner i PTA. Norad skal
gjennomgående sikre at midler forvaltes i tråd med mottagerlands nasjonale klimaplaner og
målene i Parisavtalen, og søke å bidra til planer for lavkarbonutvikling. Langsiktige prosjekter
som forener klima- og utviklingspolitikken skal vektlegges, med særlig fokus på fornybar
energi.
Norad skal følge opp styrket innsats for å bekjempe sult og bidra til økt matsikkerhet, inkludert
satsing på klimasmart landbruk med særlig vekt på småskala matprodusenter. Videre skal
ernæring, lokalprodusert skolemat og mat fra havet vektlegges. Tiltak innen matsikkerhet og
landbruk skal ses i sammenheng med økt støtte til klimatilpasning.
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Norad skal bidra til at relevante erfaringer fra byggingen av den norske velferdsstaten brukes i
utviklingspolitikken, med mål om å bekjempe ulikhet og fremme likestilling. Innsats for
arbeidstakerrettigheter og dialog i arbeidslivet skal styrkes. Sosiale sikkerhetsnett skal
prioriteres, med vekt på oppbygging av offentlige systemer. Videre skal Norad bidra til at Norge
inntar en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og
skatteunndragelse og sikre at forpliktelsene i henhold til Addis Tax Initiative overholdes.
Norad skal jobbe med kvinners rettigheter både gjennom målrettede tiltak, men også at det
integreres i alt øvrig arbeid. Norad skal gjennom tildelte midler bidra til at minst halvparten av
all bilateral bistand har likestilling som hoved- eller delmål. Norad skal støtte tiltak som bidrar
til at den økonomiske og politiske forpliktelsen til SRHR oppnås.
Arbeidet mot smittsomme sykdommer gis høy prioritet.
Norge er vert for Global Disability Summit (GDS) i februar 2022. Norad bes øremerke til
sammen 70 mill. kroner innenfor midler forvaltet av Norad. Disse midlene kommer i tillegg til
midler til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne overført fra kap.post 164.73 til
kap.post 170.70 i 2022. Midlene skal benyttes til å oppfylle regjeringens internasjonale
forpliktelser som annonsert av statsministeren under GDS, og forankret i strategien for
inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken.
Norad bes videreføre støtten til utdanning med minst 2,04 mrd. kroner. Beløpet skal reflekteres
i statistikken for utdanning. Beregnet andel av multilateral støtte til utdanning inngår ikke i
beløpet.
Norad skal systematisk vurdere mulighetene ved innovasjon og digitalisering for å løse
utfordringene innenfor regjeringens prioriterte satsingsområder. Innovativ tilnærming,
herunder nye måter å sammenstille, tilgjengeliggjøre og analysere data på for å understøtte
arbeidet med bærekraftsmålene skal vektlegges på tvers av relevante budsjettposter.
Norad skal støtte opp om norsk FN-politikk og FN-reform gjennom sin faglige rådgivningsvirksomhet og ved at støtte i størst mulig grad gis i form av fleksible finansieringsmodaliteter i
tråd med Funding Compact. Rammeresolusjonen om FNs operasjonelle virksomhet (GA res.
75/233) skal ligge til grunn for Norads samarbeid med enheter i FNs utviklingssystem.
Forvaltning og dialog skal utføres iht de til enhver tid gjeldende kjøreregler.

3. Tildeling av midler
Stortinget vedtok 15. desember 2021 bevilgningen på postene under Utenriksdepartementets
kapitler i statsbudsjettet for 2022. Det vises til Innst. 7 S (2021-2022), Prop. 1 S (2021–2022) for
Utenriksdepartementets, samt endringer på Utenriksdepartements område i Prop 1 S Tillegg 1
(2021-2022).
Departementet stiller midlene som er angitt i dette tildelingsbrevet til disposisjon for Norad i
2022. Tildelingene innebærer at Norad har fullmakt til å disponere midlene innenfor
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beløpsrammene på hver enkelt post til de formålene Stortinget har vedtatt og i samsvar med
dette tildelingsbrev. Departementets tildeling er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta
budsjettendringer i løpet av 2022. Tildelte beløp skal disponeres i samsvar med
bevilgningsreglementet, økonomireglementet og andre rundskriv og krav fra
Finansdepartementet som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler.
Norge deltar i påfyllingsforhandlinger for globale fond og institusjoner i 2022. Nivået på norsk
påfylling besluttes av Utenriksdepartementet, under forutsetning av Stortingets samtykke.

3.1 Mål for tildelte midler
Mål for driftsmidlene
I forvaltningen av tildelte midler har Norad et ansvar for å sikre at følgende generelle
målsettinger for bistandsforvaltningen oppnås:
• Bistandsforvaltningen er effektiv og av høy kvalitet.
• Det er nulltoleranse for økonomiske misligheter.
• Bistandsforvaltningen har brukt digitale verktøy mer strategisk.
• Bistanden er samordnet og resultatorientert.
Regjeringen har igangsatt en tillitsreform i offentlig sektor. Målet med tillitsreformen er
utviklingsorientert offentlig sektor som evner å gi mer velferd og bedre tjenester til rett tid.
Norad bes om å tilstrebe forenkling og avbyråkratisering i sitt utviklingsarbeid som et ledd i
dette arbeidet.
Norad skal bidra til å sikre høy tillit til bistandsforvaltningen. I forvaltningen av tildelte midler
har Norad derfor et ansvar for å sikre at disse generelle målsettingene oppnås.
Mål og generelle føringer for tilskuddsmidlene
For bevilgningene over Programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet i Prop. 1 S (2021-2022)
kommer det for hver tilskuddspost fram hvilke bærekraftsmål bevilgningen støtter særlig opp
under samt hva som er de politisk fastsatte mål og prioriteringer for den enkelte tilskuddspost i
2022.
Føringene som framkommer under hver post i kap. 3.4 må håndteres som konkretiserende og
supplerende føringer til de mål og prioriteringer som framkommer i Prop 1 S og Prop 1 S
Tillegg 1 (2021-2022). Det forutsettes at allerede inngåtte avtaleforpliktelser for 2022 følges opp.
Norad skal løpende vurdere hvilke partnere som best oppnår de mål og resultater de ulike
tildelingene skal bidra til å oppnå. Avtaler over tid skal konsentreres om de partnere som
leverer best resultater.
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3.2 Tabell over alle tildelinger
Kap.

Post

Driftsmidler
140
21
141
01
21
Tilskuddsmidler
150
70
151
70
73
159
71
72
75
160
70
71
72
161
70
71
72
162
70
71
72
163
70
71
164
70
71
72
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Kapittelnavn
Postnavn
Utenriksdepartementet
Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Sum driftspostene
Humanitær bistand
Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres
Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
Fred og forsoning, kan overføres
FN og globale utfordringer
Regionbevilgninger
Europa og Sentral-Asia, kan overføres
Afghanistan, kan overføres
Afrika, kan overføres
Helse
Helse, kan overføres
Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres
FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres
Utdanning, forskning og faglig samarbeid
Utdanning, kan overføres
Forskning, kan overføres
Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres
Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
Næringsutvikling og handel, kan overføres
Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres
Fornybar energi, kan overføres
Klima, miljø og hav
Miljø og klima, kan overføres
Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan
overføres
Likestilling
Likestilling, kan overføres
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling
(UNWomen) , kan overføres
FNs befolkningsfond (UNFPA)

(i 1000 kroner)
Tildeling

38 000
294 390
37 772
370 162

20 000
22 000
10 000
8 300
60 000
177 500
3 837 297
235 500
45 000
1 366 798
52 000
837 343
349 536
776 035
816 500
1 564 431
241 967

183 319
100 300
589 600

170
70
171
70
71
72
172
70
71
72
73

Sivilt samfunn
Sivilt samfunn, kan overføres
FNs utviklingsarbeid
FNs utviklingsprogram (UNDP)
FNs barnefond (UNICEF)
FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres
Multilaterale finansieringsinstitusjoner og gjeldslette
Verdensbanken, kan overføres
Regionale banker og fond, kan overføres
Strategisk samarbeid, kan overføres
Gjeldslette, kan overføres
Sum tilskuddspostene
TOTAL TILDELING

2 480 665
464 400
490 600
15 000
976 000
744 275
5 000
396 000
16 865 366
17 235 528

3.3 Om driftsbevilgningene
Kap. 140 Utenriksdepartementet
Post
Betegnelse
Post 21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
38 000
38 000

Om tildelingen på post 21:
Midlene skal dekke:
- 13 mill. kroner til utvikling av Tilskuddsportalen, i henhold til det omfang og
ambisjonsnivå som er vedtatt av styringsgruppen.
- 25 mill. kroner til bl.a. kjøp av eksterne faglige tjenester for å gjennomføre studier,
utredninger, faglig rådgiving, program- og prosjektvurderinger, revisjoner og andre
forvaltningsfaglige tjenester. Totalnivået på tildelingen til dette formålet vil klargjøres
seinere i 2022.
Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad
Post
Betegnelse
Post 01
Driftsutgifter
Post 21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
294 390
37 772
332 162

Om tildelingen på post 01:
Midlene dekker lønn og faste driftsutgifter.
Tildelingen er redusert med 5 pst. grunnet endrede jobbvaner som følge av pandemien, og
redusert med 5 pst. som følge av ABE-reformen som fortsatt legger føringer for 2022.
0,6 mill. kroner er overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for å dekke inngått
serviceavtale. Det er innført en ny premiemodell for betaling av pensjonspremie for statlige
virksomheter som også reduserer tildelingen i 2022.
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Om tildelingen på post 21:
Midlene dekker blant annet Norads informasjons- og kommunikasjonsoppdrag som en av seks
instruksfestede oppgaver, utgivelsen av fagbladet Bistandsaktuelt og gjennomføring av
evalueringer.
Tildelingen på posten inkluderer fra 2022 13,4 mill. kroner som er overført fra kap. 140 post 21,
hvorav 13 mill. kroner til kjøp av eksterne tjenester i forbindelse med uavhengige evalueringer
og 0,4 mill. kroner til kjøp av ekstern kvalitetssikring i granskinger og varslingssaker.

3.4 Om tilskuddsbevilgningene
Kap. 150 Humanitær bistand
Post
Betegnelse
Post 70
Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
20 000
20 000

Om tildelingen på post 70:
Midlene skal dekke deler av tilskuddsbeløpet under avtalen med Unicef om Education Cannot
Wait.
Kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
Post
Betegnelse
Post 70
Fred og forsoning, kan overføres
Post 73
FN og globale utfordringer
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
22 000
10 000
32 000

Om tildelingen på post 70:
Midlene skal dekke oppfølging av kvinner, fred og sikkerhet knyttet til fredsprosesser.
Om tildelingen på post 73:
Midlene er overført fra kap. 164 post 73, som er avviklet, og skal dekke avtalen med FNs
strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne – UNDIS (Nations Disability
Inclusion Strategy).
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Kap. 159 Regionbevilgninger
Post
Betegnelse
Post 71
Europa og Sentral-Asia, kan overføres
Post 72
Afghanistan, kan overføres
Post 75
Afrika, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
8 300
60 000
177 500
245 800

Om tildelingen på post 71:
Midlene skal dekke tilskudd til Statistisk sentralbyrå (SSB) om tiltak i Ukraina (Statistical
Development – Ukraine). Samarbeidet skal knyttes til annet statistikk- og registersamarbeid i
Kunnskapsbanken.
Om tildelingen på post 72:
Midlene skal dekke:
- 50 mill. kroner for deler av tilskuddsbeløpet under løpende avtaler med
Afghanistankomiteen, Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen.
- 10 mill. kroner som ekstra tilskudd til IPPF, til deres arbeid med kvinners seksuelle og
reproduktive rettigheter i Afghanistan.
Om tildelingen på post 75:
Midlene skal benyttes til avtaler med norske sivil samfunnsorganisasjoner som er initiert fra
stasjonene i Afrika på politisk prioriterte områder. Det legges til grunn at det er tett dialog
mellom organisasjonene og stasjonene om gjennomføring på landnivå. Dette gjelder primært
Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp i Angola, DR Kongo, Mali, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia,
Sudan, Madagaskar og Tanzania.
Følgende landspesifikke føringer vektlegges:
- Støtte til arbeid med politisk deltakelse, forsoningsarbeid og inkludering av kvinner i
fredsarbeid i Mali.
- I Sudan vektlegges støtten til Kordofan og sivilt samfunns rolle i overgangsprosessen.
- For støtte til Sør-Sudan vektlegges støtte til forsoningsprosessene, som for eksempel
kirkenettverkene, foruten å styrke matsikkerhet og klimatilpasning.
Midlene under posten skal dekke følgende:
- 20 mill. kroner til UNICEF og UNFPAs fellesprogram innen barne- og tvangsekteskap
for arbeid i Niger.
- 1,9 mill. kroner til prosjektet for inkluderende utdanning gjennom NMS (via Digni) på
Madagaskar.
- 3 mill. kroner til å styrke Kirkens Nødhjelps arbeid innenfor klimasmart matproduksjon
i Darfur og Kordofanstatene i Sudan.
- 2 mill. kroner til å styrke Kirkens Nødhjelps arbeid i Sudan innenfor hjelpetjeneste for
GBV-overlevende som en del av Covid-19-respons.
- 0,6 mill. kroner til å styrke Norsk Folkehjelps arbeid til Union of Journalist in South
Sudan (UJOSS) og AnaTaban.
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Kap. 160 Helse
Post
Betegnelse
Post 70
Helse, kan overføres
Post 71
Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres
Post 72
FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
3 837 297
235 500
45 000
4 117 797

Om tildelingen på post 70:
Norad skal prioritere bekjempelse av smittsomme sykdommer, inkludert bekjempelse av covid19-pandemien og styrket pandemihåndtering og -beredskap.
Norge er medleder av fasiliteringsrådet for den internasjonale koalisjonen for bekjempelse av
covid-19-pandemien (Access to Covid-19 Tools – Accelerator (ACT-A)). Norad skal bruke
tildelte midler til å støtte opp om dette arbeidet.
Tildelingen skal dekke inngåtte avtaleforpliktelser for 2022. Den skal også dekke videreføring
av tiltak overført til denne posten fra kap. 164, post 73 Sårbare grupper, og støtte til WHO for
arbeidet til den internasjonale koalisjonen for bekjempelse av covid-19, ACT-A.
Økningen på posten, utover inndekning av tiltak overført fra kap. 164, post 73 Sårbare grupper.
skal gå til utbetaling til Vaksinealliansen Gavi utover opprinnelig planlagt beløp i 2022.
Utbetalingen skal kompensere for etterslep som følge av lavere avtalefestet beløp i 2022 til Gavi
gjennom vaksinefinansieringsmekanismen IFFIm enn det en jevn utbetalingstakt gjennom
avtaleperioden tilsier.
Innsatsen til ikke-smittsomme sykdommer skal videreføres på samme nivå som for 2021.
Om tildelingen på post 71:
Trenden med økt av-øremerking av støtten til WHO skal videreføres for 2022 ved at 100 mill.
kroner skal gis som frivillig kjernebidrag, samt at det øvrige bidraget gis som mykt øremerket
tematisk støtte på overordnet nivå basert på omtalen i Prop 1 S.
Frivillig kjernebidrag og fleksible tematiske bidrag skal støtte opp under de tre overordnede
målene i WHOs strategiske plan på «1 billion level» som omtalt i Prop 1 S, inkludert WHOs
arbeid med universell helsetilgang (UHC), primærhelsetjenester og helsesystemstyrking.
Følgende skal prioriteres:
•

WHOs arbeid med beskyttelse mot helsekriser, inkludert arbeidet for å gjøre land bedre
forberedt mot utbrudd av epidemier og pandemier og forhindre og respondere på
utbrudd som oppdages. Denne støtten kommer i tillegg de humanitære bidragene og
innrettes slik at WHO styrker koordineringen mellom kortsiktige humanitære
intervensjoner og langsiktig helsebistand og fokuserer mer på helhetlig innsats. Støtten
skal bidra til å styrke WHOs arbeid mot seksuell utnyttelse og overgrep, inkludert
oppfølging etter overgrepssaken i DR Kongo.
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•

WHOs arbeid for bedre helse og livskvalitet, inkludert helse-miljø og klima og «en
helse» tilnærmingen for å bekjempe antimikrobiell resistens (AMR) og
infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker, er også relevant for
matsikkerhet og landbruk. Arbeidet skal prioriteres.

•

WHOs arbeid med bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer (NCD), blant annet
når det gjelder skatter/avgifter på helsefarlige produkter, psykisk helse, alkohol,
innsats gjennom primærhelsetjenester og arbeid med risikofaktorer, inkludert
luftforurensning, skal støttes.

•

WHOs funksjon som sekretariat for oppfølging av arbeidet med Global Action Plan for
Healthy Lives and Wellbeing for All (GAPSDG3) og WHOs arbeid mot korrupsjon i
helsesektoren skal støttes.

Støtte til partnerskapsprogram i regi av WHO som samfinansieres med andre givere (pooled
funding) skal videreføres. Dette gjelder WHOs arbeid med programmer for helseforskning
(AHPSR), forskningsprogram på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (HRP),
bekjempelse av kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM), forskningsprogram for neglisjerte tropiske
sykdommer (TDR), arbeidet med Tobakkskonvensjonen og regulering av bruken av tobakk i
utviklingsland (FCTC/FTCT-2030). Støtte til WHOs arbeid med polio videreføres, enten
gjennom øremerket støtte til GPEI eller gjennom øremerking i programbudsjettet.
Det overlates til Norad å foreta den endelige fordelingen av den fleksible tematiske støtten og
støtten til fellesprogrammene i dialog med WHO innenfor de gitte rammene.
Norad bes inngå en flerårig avtale med WHO for 2022 og 2023, med forbehold om Stortingets
bevilgning. Det kan legges inn en opsjon om at avtalen kan forlenges for ytterligere to nye år.
Om tildelingen på post 72:
Midlene skal benyttes til å dekke det norske kjernebidraget til UNAIDS.
Kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid
Post
Betegnelse
Post 70
Utdanning, kan overføres
Post 71
Forskning, kan overføres
Post 72
Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
1 366 798
52 000
837 343
2 256 141

Om tildelingen på post 70:
Avtaleinngåelser må være tilpasset redusert ramme. Under posten skal Unicef, Education
Cannot Wait og yrkesutdanning for økt matsikkerhet, klimasmart landbruk, ren energi og
likestilling prioriteres.
Midlene under posten skal dekke følgende:
- Totalt 1,85 mrd. kroner til GPE i perioden 2021 - 2025, ref. tillegg 1 til Prop. 1 S.
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-

Totalt 540 mill. kroner til Education Cannot Wait for perioden 2019-2022. Forpliktelsen
inkluderer et årlig bidrag på 20 mill. kroner over kap. 150, post 70.
70 mill. kroner til seksualitetsundervisning, ref. tillegg 1 til Prop. 1 S som skal inngå i
satsingen på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og derfor gis sektorkode DAC
130.

Antallet partnere skal forsøkes redusert. Nye avtaler med Unicef og UNESCO som inngås i
2022 skal, som et unntak, være ettårige.
Om tildelingen på post 71:
Det er behov for å styrke forskningskapasitet og forskningssystemer i det globale sør, og
tildelingen skal gi rom for dette arbeidet. Norad skal arbeide for at lav- og mellominntektsland
får sette sine egne forskningsagendaer og for at sør-perspektiver i større grad reflekteres i den
globale kunnskapsproduksjonen.
Om tildelingen på post 72:
Det vises til eget brev av 06.12.2021 med føringer for Kunnskapsbanken og faglig samarbeid.
I 2022 vil følgende programmer samordnes i Kunnskapsbanken:
• Energi for utvikling (vil inkludere det tidligere Fornybar energi for utvikling)
• Fisk for utvikling
• Hav for utvikling
• Landbruk for utvikling
• Likestilling for utvikling
• Olje for utvikling (fases ut senest i 2024)
• Skatt for utvikling
• Statistikk- og registersamarbeid
I tillegg skal et mulig kunnskapsprogram, Helse for utvikling, utredes i 2022, se eget oppdrag i
kap. 7.
Midler under posten brukes også til faglig samarbeid for å styrke offentlig forvaltning i
samarbeidsland i programmer som regnes som tilgrensende til Kunnskapsbanken og på
områder som ikke har tilknytning til Kunnskapsbanken.
Kunnskapsbanken skal videreutvikles i tråd med målet om å styrke offentlig forvaltning i
samarbeidsland, jf. eget oppdrag under kapittel 7.
Norad skal fortsette å legge til rette for at faglig samarbeid kan videreføres og justeres i lys av
pandemisituasjonen og mulige reiserestriksjoner i og mellom ulike land. Digitale
samarbeidsformer kan gjerne komplementere fysisk tilstedeværelse også når reising blir mulig.
Departementet vil fortsette gradvis å samle forvaltningen av midler under posten i Norad.
Ambassadene forutsettes fortsatt å ha en viktig rolle i å gi innspill til strategiske veivalg,
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utforme samarbeid, ha dialog med myndigheter og monitorere og følge opp avtaler. Tett
kontakt med, og involvering av, utestasjonene er viktig.
Programmet Skatt for utvikling skal styrkes slik at Norge når forpliktelsen gitt under Addis Tax
Initiative og i tillegg ivaretar Stortingets føring om å øke støtten til Skatt for utvikling og FNs
skattekomité med ytterligere 72 mill. kroner. Totale norske bidrag til skatterelatert bistand vil
dermed være minst 340 mill. kroner i 2022.
Av øvrige programmer skal Hav for utvikling og Fisk for utvikling prioriteres , bl.a. for å bidra
til å oppfylle Norges forpliktelse gitt under Our Ocean-konferansen i 2019. I tillegg øremerkes
95 mill. kroner til Hav for utvikling programmet gjennom en teknisk flytting av midler fra kap.
163 post 71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling til kap. 161, post 72. Når det gjelder
føringen i Prop.1 S (2021-2022) om at samarbeid med sentrale FN-organisasjoner om hav
fortsatt vil ha prioritet bes Norad om å se dette i sammenheng med oppdrag nr. 1 – 2022 om
Analyse av partnere i Kunnskapsbanken.
Norad skal i 2022 starte prosessen med utfasing av programmet Olje for utvikling (Ofu).
Politiske og avtalemessige forpliktelser skal ivaretas. Aktuelle komponenter i Ofu-programmet
som ikke dreier seg om kapasitetsbygging innen kartlegging, leting, utvinning og produksjon
av petroleumsressurser vurderes videreført i andre kunnskapsprogram. Satsingen på fornybar
energi skal være bakgrunnen for energiprogrammet Energi for utvikling, og det bes om en
utredning, jf. eget oppdrag under kap. 7. 2,5 mill. kroner som er teknisk flyttet fra kap. 162 post
72 Fornybar energi til kap. 161, post 72, skal inngå i programmet Energi for utvikling.
Se også oppdrag knyttet til Landbruk for utvikling under kap. 7.
Programmet Likestilling for utvikling tilføres tilstrekkelig med midler til å starte arbeidet med
de to nye partnerlandene Colombia og Uganda, gjennomføring av minst ett LIKE-lett program
og oppstart av arbeidet med å integrere likestilling i andre kunnskapsprogrammer. For
Colombia forutsettes det at landets myndighet formelt etterspør samarbeidet.
Prop. 1 S (2021-2022) sier at «Et mer helhetlig statistikk- og registersamarbeid i et eget
program («Data for utvikling») vil vurderes.» Departementet ønsker ikke å gå videre med dette
forslaget. Norad velger innretning på statistikk- og registersamarbeidet, som anses som et eget
program i Kunnskapsbanken. I tillegg inngår faglig samarbeid om statistikk i andre
kunnskapsprogrammer.
Prop. 1 S (2021-2022) sier at «En større satsing på digitale fellesgoder vil vurderes.» Det er
ønskelig å vurdere videre veien for Den globale alliansen for digitale fellesgoder, jf. eget
oppdrag i kapittel 7.
Norske frivillige bidrag til OECD DACs arbeidsprogram er et sentralt virkemiddel for å følge
opp norske politiske prioriteringer i forhandlingene av det toårige programmet, i arbeidet i
komiteen og underliggende arbeidsgrupper. Norad bes derfor innrette bidraget slik at en
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bredere del av arbeidsprogrammet støttes enn dagens ordning med øremerking kun til ett
tema, styresett.
Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
Post
Betegnelse
Post 70
Næringsutvikling og handel, kan overføres
Post 71
Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres
Post 72
Fornybar energi, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
349 536
776 035
816 500
1 942 071

Om tildelingen på post 70:
Å bidra til grønn og rettferdig omstilling i arbeidet med å gjenoppbygge bærekraftig
næringsutvikling, lokal produksjon og lokale forsyningskjeder og arbeidsplasser i
utviklingsland post-covid skal være en overordnet prioritering for all innsats på posten.
Innsatsen skal særlig bidra til å skape arbeidsplasser i de minst utviklede landene i Afrika sør
for Sahara.
Midlene skal dekke tiltak som særlig bidrar til å:
- bekjempe ulikhet gjennom bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping, et velorganisert
arbeidsliv og rettferdig fordeling.
- sikre grønne jobber og produksjon for lokale verdikjeder
- økt matsikkerhet gjennom fokus på bærekraftig småskalaproduksjon, herunder fiskeri
og havbruk og klimasmart landbruk.
- fokus på hvordan digitalisering kan bidra til bærekraftsmål 8, 9 og 12 knyttet til
anstendig arbeid og økonomisk vekst; industri, innovasjon og infrastruktur; og ansvarlig
forbruk og produksjon.
- bidra til at lavinntektsland styrker sin forhandlingsposisjon i WTO.
Midlene skal også dekke:
- 43,6 mill. kroner til prosjektet Global Fund to End Modern Slavery. Midlene er flyttet fra
kap. 164 post 73, som er avviklet.
- 16 mill. kroner til prosjektet Alliance 8.7 Accelerator Lab to Combat Modern Slavery.
Midlene er flyttet fra kap. 164 post 73, som er avviklet.
- Ny avtale med UNGlobal Compact for 2022.
I lys av den reduserte tildelingen grunnet budsjettforliket, bes Norad kritisk vurdere hvordan
disse kuttene fordeles slik at man samtidig sikrer handlingsrom i eksisterende portefølje for
mulige nye tiltak for økt katalytisk bistand (samfinansiering).
Om tildelingen på post 71:
Midlene skal dekke inngåtte avtaleforpliktelser for 2022 og tiltak som er verbalt forpliktet og
hvor avtalesignering er nært forestående.

Side 13

Utenriksdepartementet er i ferd med å utvikle en ny politisk satsing innen området
matsikkerhet og landbruk. Ytterligere tildelinger og føringer på posten for å følge opp denne
satsingen vil komme i et supplerende tildelingsbrev.
Posten skal også dekke støtte til bærekraftige havforvaltningsplaner som oppfølging av
Havpanelets hovedkonklusjon. Norad bes sette av 120 mill. kroner til dette.
Om tildelingen på post 72:
Midlene skal primært dekke inngåtte avtaleforpliktelser for 2022. Norad bes vurdere
muligheten for å inngå en ny frivillig avtale med IRENA.
Midlene på posten skal blant annet gå til:
- Garantisatsingen for fornybar energi
- Oppskalering av bedriftsstøtteordningen for fornybar energi for å utvikle
fornybarprosjekter i en tidlig fase,
- Støtte til programmet Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP)
Bevilgningene på posten inngår som en del av norsk klimafinansiering jf. mål om dobling av
norsk klimafinansiering innen 2026.
Kap. 163 Klima, miljø og hav
Post
Betegnelse
Post 70
Miljø og klima, kan overføres
Post 71
Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan
overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
1 564 431
241 967
1 806 398

Om tildelingen på post 70:
Midlene skal dekke inngåtte avtaleforpliktelser for 2022. I tillegg skal midlene dekke tiltak som
støtter opp under:
- Den økte norske satsingen på forebygging og tilpasning til klimaendringer med fokus
på varslingssystemer og klimatjenester, klimatilpasset matproduksjon, naturbaserte
løsninger, og innovative finansieringsordninger.
- Nasjonalt bestemte bidrag til Parisavtalen, nasjonale tilpasningsplaner og søke å bidra til
langsiktige planer for lavkarbonutvikling.
- Oppfølging av internasjonale miljøprosesser.
Midlene skal også dekke:
- Oppfylling av eksisterende forpliktelser for Det grønne klimafondet (GCF).
- Tilpasningsfondet skal støttes med 90 mill. kroner.
- Bidraget til Den globale miljøfasiliteten (GEF) økes med 130 mill. kroner. Norge deltar
i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på inntil
1 040 mill. kroner i perioden 1. juli 2022– 30. juni 2025.
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Bevilgningene på posten inngår som en del av norsk klimafinansiering jf. mål om dobling av
norsk klimafinansiering inkludert minst en tredobling av klimatilpasning innen 2026.
Om tildelingen på post 71:
Midlene på posten skal dekke inngåtte avtaleforpliktelser for 2022. Tildelte midler skal primært
benyttes til å følge opp bistandsprogrammet mot marin forsøpling. Resterende midler benyttes i
tråd med prioriteringene i Prop 1 S, herunder på innsats knyttet til klimarelatert havinnsats som
grønn skipsfart.
Kap. 164 Likestilling
Post
Betegnelse
Post 70
Likestilling, kan overføres
Post 71
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og
likestilling (UNWomen), kan overføres
Post 72
FNs befolkningsfond (UNFPA)
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
183 319
100 300
589 600
873 219

Om tildelingen på post 70:
Midlene skal omfatte både støtte til sivilt samfunnsorganisasjoner og støtte via multilaterale
kanaler. Dette inkluderer også støtte til tiltak mot skadelige skikker.
Økningen på 25 mill. kroner skal gå til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter, for at
flere kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. Økningen skal bidra til å oppfylle
internasjonale forpliktelser om støtte til arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter (SRHR) og skadelige skikker.
Norad overtar forvaltning av støtte til sekretariatet for Nexus i International Planned
Parenthood Federation (IPPF) for å fremme SRHR, inkludert inngåelse av avtale om dette.
Hovedansvaret for den strategiske dialogen med Nexus forblir i UD.
Det skal i 2022 utvikles en ny handlingsplan for kvinners rettigheter. Det ønskes en dialog
rundt forslag til nye flerårige avtaler i 2022 for å skape et handlingsrom på posten i 2023.
Om tildelingen på post 71:
Beløpet dekker det norske kjernebidraget til UNWOMEN.
Om tildelingen på post 72:
Beløpet dekker det norske kjernebidraget til UNFPA.
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Kap. 170 Sivilt samfunn
Post
Betegnelse
Post 70
Sivilt samfunn, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
2 480 665
2 480 665

Om tildelingen på post 70:
Bevilgningen skal støtte tiltak som styrker sivilt samfunn i utviklingsland og dets evne og
kapasitet til å fremme utvikling i eget land. Regjeringens satsingsområder i utviklingspolitikken
skal vektlegges i forvaltning av midlene på posten.
Norad skal påse at avtalemessige forpliktelser prioriteres innenfor tildelt budsjettramme.
I 2022 flyttes det 299,4 mill. kroner til posten fra kap. 164, post 73 Sårbare grupper, som er
avviklet. Disse midlene skal benyttes til å dekke tidligere inngåtte avtaler med
sivilsamfunnsorganisasjoner om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og
arbeidet mot moderne slaveri.
Bevilgningen skal i dialog med departementet benyttes til å dekke oppfølging av toppmøtet for
personer med nedsatt funksjonsevne (Global Disability Summit) som Norge er vertskap for i
2022, herunder 3 mill. kroner til systematisering og oppfølging av deltakeres forpliktelser.
Norad skal avsette 60 mill. kroner av midlene til TV-innsamlingsaksjoner for bistand til
utviklingsland.
Av økningen på posten skal minimum 43,5 mill. kroner avsettes til klimatilpasning.
Av økningen på posten skal minimum 28 mill. kroner avsettes til SRHR.
Kap. 171 FNs utviklingsarbeid
Post
Betegnelse
Post 70
FNs utviklingsprogram (UNDP)
Post 71
FNs barnefond (UNICEF)
Post 72
FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan
overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
464 400
490 600
15 000
970 000

Om tildelingen på post 70:
Tildelingen dekker det norske kjernebidraget til UNDP samt støtte til UNDPs Oslo Governance
Centre (OGC). Støtten til OGC skal videreføres, og i lys av dialog om senterets virksomhet må
det legges opp til en viss økning av støtten, sammenlignet med forrige avtaleperiode. Det skal
inngås flerårig avtale i løpet av 2022 for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for senterets
virksomhet. Departementet ved fagseksjon vil komme tilbake til hvordan midlene allokeres
innenfor rammen.
Om tildelingen på post 71:
Tildelingen dekker det norske kjernebidraget til UNICEF.
14 mill. kroner til arbeidet med fødselsregistreringssystem er flyttet fra kap. 164, post 73, som
er avviklet.
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Om tildelingen på post 72:
Tildelingen dekker det norske bidraget til Joint SDG Fund, som skal bidra til at
bærekraftsmålene nås og styrker samarbeidet mellom FN-organisasjonene i deres støtte til
vertslandenes oppfølging av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.
Kap. 172 Multilaterale finansieringsinstitusjoner og gjeldslette
Post
Betegnelse
Post 70
Verdensbanken, kan overføres
Post 71
Regionale banker og fond, kan overføres
Post 72
Strategisk samarbeid, kan overføres
Post 73
Gjeldslette, kan overføres
Sum

(i 1000 kroner)
Tildeling 2022
976 000
744 275
5 000
396 000
2 121 275

Om tildelingen på post 70:
Midlene skal dekke inngåtte forpliktelser og forvaltes i tråd med føringer i statsbudsjettet for
2022. Faglig rådgivning og forvaltning av IDA-19 og IDA-20 vektlegges.
Om tildelingen på post 71:
Midlene skal dekke inngåtte forpliktelser og forvaltes i tråd med føringer i statsbudsjettet for
2022. Faglig rådgivning og forvaltning av Afrikafondet og Asiafondet vektlegges.
Om tildelingen på post 72:
Posten er tatt ned til et beløp som er lavere enn avtaleforpliktet. Departementet ved
fagseksjonen vil komme tilbake til hvordan de 5 mill. kroner allokeres innenfor tidligere
planlagt ramme på 86 mill. kroner. Tiltaket State and Peacebuilding Fund 2.00 vil i løpet av året
bli overført Norad, for Norads videre forvaltning.
Om tildelingen på post 73:
Midlene skal dekke inngåtte forpliktelser og forvaltes i tråd med føringer i statsbudsjettet for
2022.

4. Fullmakter
Bevilgningsreglementet inneholder en del fullmakter til å gjøre unntak fra eller utfylle
reglementets bestemmelser. I rundskriv R-110 gir Finansdepartementet departementene
fullmakter til å gjøre unntak fra enkelte av bevilgningsreglementets hovedprinsipper. Det vises
til veilederen i statlig budsjettarbeid der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser i
Bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt.
Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (§ 3, 4. ledd, 2. setning)
Hovedregelen i bevilgningsreglementet er at alle utgifter og inntekter føres brutto i budsjett og
bevilgningsregnskap. Det er gitt et unntak som tillater nettoføring i forbindelse med utskifting
av utstyr. Med dette gis Norad fullmakt til nettoføring ved utskifting av utstyr på følgende
vilkår:
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a) Inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter, med inntil 5
prosent av bevilgningen på den aktuelle posten.
b) Salgsinntektene må skrive seg fra utskiftinger som er ledd i en rutinemessig fornyelse
av utstyr. I praksis vil dette gjelde inntekter fra salg av utstyr som er av en slik art at det
ved anskaffelsen skal dekkes under post 01 Driftsutgifter.
c) Salgsinntektene skal bokføres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard kontoplan (jf.
Finansdepartementets rundskriv R-102) og rapporteres til bevilgningsregnskapet på
post 01 Driftsutgifter (jf. Finansdepartementets rundskriv R-101). Føringen må gjøres
slik at det er mulig å kontrollere at grensen på 5 prosent ikke overskrides.
Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret (§
6, 2. ledd)
Hovedregelen i bevilgningsreglementet er at staten bare kan pådras forpliktelser som først skal
dekkes etter utløpet av budsjettåret når Stortinget har gitt særlig samtykke til dette. Med dette
gis imidlertid Norad fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret på følgende vilkår, med de begrensninger som følger under:
a) Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde anskaffelser til den ordinære
driften av statlige virksomheter. Hvilke typer anskaffelser det her dreier seg om, vil
kunne variere etter virksomhetens oppgaver, men alminnelige eksempler vil være leie
av lokaler og kontorutstyr, samt kjøp av renholds- og vaktmestertjenester.
b) Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret
bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
c) For alle avtaler utover budsjettåret, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes.
Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen. Særlig
gjelder dette ved langsiktige avtaler.

5. Særskilte føringer
5.1 Forebyggende sikkerhet
Norad skal arbeide systematisk med forebyggende sikkerhet i egen organisasjon. Som et ledd i
sikkerhetsarbeidet stiller departementet krav om at Norad:
• Utarbeider og vedlikeholder systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser. Analyser og
vurderinger deles med departementet.
• Iverksetter nødvendige risikoreduserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig
sikkerhetsnivå.
• Utvikler og vedlikeholder planverk for håndtering av uønskede hendelser.
• Øver målrettet i egen organisasjon.
• Evaluerer hendelser og øvelser, og sørger for at funn og læringspunkter følges opp.
• Vedlikeholder og videreutvikler eget styringssystem for informasjonssikkerhet,
herunder utarbeider kritikalitets- og risikovurderinger for IKT-løsninger i forkant av
større endringer eller anskaffelse og implementering. Styringssystemet for
informasjonssikkerhet skal være basert på anerkjente standarder.
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Digitaliseringsdirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning- og økonomistyring
(DFØ) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) utarbeidet en veileder om oppfølging av
informasjonssikkerhet i styringsdialogen. Norad bør gjøre seg kjent med denne.
Norad skal som del av sin årsrapport redegjøre for hvordan arbeidet med forebyggende
sikkerhet følges opp. Dette inkluderer kunnskapshevende og bevisstgjørende tiltak. Norad har
et selvstendig ansvar for å ta kontakt med departementet for å sikre at arbeidet med
samfunnssikkerhet blir koordinert.

5.2 Likestilling og ikke-diskriminering
Norad skal som arbeidsgiver og offentlig myndighet arbeide aktivt for likestilling og mot
diskriminering, samt å redegjøre for dette arbeidet en gang i året.
Fra 1. januar 2020 er arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestillings- og
diskrimineringsloven forsterket. Aktivitetsplikten er utvidet til å også gjelde sammensatt
diskriminering (diskriminering på flere grunnlag på samme tid) og kjønnsbasert vold, og
annethvert år skal arbeidsgiver kartlegge lønn fordelt etter kjønn, og av ufrivillig deltidsarbeid.
Det er i tillegg innført en egen redegjørelsesplikt for offentlige myndigheter.
Norad skal som offentlig virksomhet, i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og
planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten innebærer blant annet å
forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide
stereotypisering.
Norad skal som arbeidsgiver, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig
for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved
fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene,
og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant
annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse,
utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.
Norad skal, som del av sin årsrapport, redegjøre for hvordan aktivitets- og redegjørelsespliktene
følges opp i tråd med bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

5.3 Regjeringens fellesføringer for 2022
Konsulentbruk i staten
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinere styringsdialogen mellom
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I 2022 skal
Norad arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å benytte
interne ressurser og kompetanse. Tjenester fra kommunikasjonsbransjen skal som hovedregel
ikke benyttes.
Norad skal også gjennomgå egne føringer for bruk av eksterne konsulenttjenester i
bistandsforvaltningen med sikte på å redusere behovet for dette. Norad skal rapportere om
konsulentbruken i årsrapporten for 2022.
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Øke antallet lærlinger
Statlige virksomheter skal ha lærlinger tilknyttet seg, der antallet lærlinger skal stå i et rimelig
forhold til virksomhetens størrelse. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver tid ha
minst en lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en lærling. Norad skal
også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og om antall lærlinger kan
økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet
opplæringskontor.
I årsrapporten for 2022 skal Norad rapportere følgende:
Antall lærlinger, om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag samt
hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Virksomheter som ikke har oppfylt
kravene, må redegjøre for årsaken til dette og for hva de har gjort for å oppfylle kravene.

6. Styringsdialog og rapporteringer
6.1 Kommunikasjon og informasjon
Åpen og kontinuerlig kontakt mellom Utenriksdepartementet og Norad er en forutsetning for
god informasjonsflyt. Det er også viktig at det er god gjensidig kunnskap om og kjennskap til
forestående hendelser. Videre må Norad holde departementet orientert om saker av politisk
oppmerksomhet, i henhold til instruks.
Rapporter og publikasjoner som anses som politisk sensitive eller man ser kan bli gjenstand for
offentlig oppmerksomhet oversendes departementet i rimelig tid før de gjøres offentlig
tilgjengelig. Oversendelsen følges av en kort vurdering av hvordan saken bør følges opp.

6.2 Rapportering
Månedlige rapporter til det sentrale statsregnskapet
Norad skal rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er
fastsatt i rundskriv «Rapportering til Statsregnskapet for 2022» fra Finansdepartementet (R10/2021). Eventuelle feil og mangler som blir identifisert i regnskapet skal rapporteres til DFØ
og korrigeres fortløpende.
Tertialrapporter
Norad skal innen 15. mai 2022 utarbeide en 1. tertialrapport som angir status for økonomien.
Økonomirapporteringen skal gi status per 30. april 2022 for drift og tilskudd og ha prognoser
for forbruk pr. 31. desember 2022. Rapporten skal inneholde økonomirapportering på postnivå
for alle kapitler der det er tildelt midler, og det skal kommenteres eventuelle avvik og
faseforskyvninger. Eventuelle avvik i framdrift, og igangsatte eller planlagte tiltak for å
begrense risiko eller redusere avvikene, skal omtales.
Norad skal innen 15. september 2022 utarbeide en 2. tertialrapport som angir status for
økonomien. Økonomirapporteringen skal gi status per 31. august 2022 og ha prognoser for
forbruk pr. 31. desember 2022. Rapporten skal inneholde økonomirapportering på postnivå for
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alle kapitler der det er tildelt midler, og det skal kommenteres eventuelle avvik og
faseforskyvninger. Eventuelle avvik i framdrift, og igangsatte eller planlagte tiltak for å
begrense risiko eller redusere avvikene, skal omtales. Rapportering på postnivå må kunne
benyttes i departementets arbeid med høstens reallokeringsprosess. Rapporten skal inneholde
en oversikt over status for større oppdrag og føringer av året.
Årsrapport
Norad skal innen 15. mars 2023 utarbeide en årsrapport for 2022 til Utenriksdepartementet og
Klima- og miljødepartementet. Årsregnskapet med tilhørende redegjørelse skal inngå som del
av årsrapporten. Det vises til retningslinjer fra Finansdepartementet (R-115/2016) og veileder
fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) for krav til innholdet i årsrapporten. Årsrapport med
årsregnskap skal publiseres på Norads hjemmesider.
Norads årsrapport for 2022 utgjør en del av grunnlaget for Utenriksdepartementets
rapportering til Stortinget om oppnådde resultater for budsjettåret 2022, jfr. også punkt 6.4.
Omtalen av Del III Årets aktiviteter og resultater skal inneholde:
• En overordnet beskrivelse av Norads oppfølging av de overordnede prioriteringene og
satsingsområdene omtalt i kap. 2.
• En beskrivelse av hvilke vurderinger Norad gjør ved valg av tema, kanal,
partnere/aktører, og når relevant, hvordan Norad tar i bruk det samlede
virkemiddelapparatet for å nå målene og føringene for de ulike tilskuddspostene der
Norad har et forvaltningsansvar, og i hvilken grad Norad lykkes med dette arbeidet.
Målene omtales under hver tilskuddspost i Prop. 1 S for 2021.
• Utkvittering av større oppdrag gitt i 2022. Norad skal vurdere innholdet i rapporteringen
ut fra det enkelte oppdrag og hva Norad anser som relevant informasjon for
departementet.
• En kort redegjørelse for de interne prioriteringer som er gjort innenfor hovedoppgavene
gitt i instruks og hvilken effekt disse prioriteringene eventuelt har hatt.
• En kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp.
Når det gjelder krav til årsavslutning av virksomhetens regnskap og frister for innrapportering
til DFØ, vises det til årlig rundskriv fra Finansdepartementet (R-8/2021).
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6.3 Styringskalender 2022
Dato

Rapport

Utfyllende til levering

15. mars

Årsrapport med årsregnskap

Jf. rapporteringskrav omtalt i pkt. 6.2

5. mai

Etatsstyringsmøte nr. 1

Endelig dagsorden fastsettes særskilt, men
følgende vil ligge til grunn for innholdet i
møtet:
- årsrapport for foregående år
- satsinger og større arbeidsprosesser for
inneværende år, herunder vurderinger av
risiko og sannsynlighet for avvik, samt
konsekvenser av dette sett opp mot
måloppnåelse
- strategier, planer og forventninger
framover

15. mai

Tertialrapport pr. 30 april

Jf. rapporteringskrav omtalt i pkt. 6.2

15. sept.

Tertialrapport pr. 31. august

Jf. rapporteringskrav omtalt i pkt. 6.2. Ev.
innspill til nysalderingen sendes samtidig.

24. oktober

Etatsstyringsmøte nr. 2

Endelig dagsorden fastsettes særskilt, men
følgende vil ligge til grunn for innholdet i
møtet:
- 2. tertialrapport
- satsinger og større arbeidsprosesser for
inneværende år, herunder vurderinger av
risiko og sannsynlighet for avvik, samt
konsekvenser av dette sett opp mot
måloppnåelse
- strategier, planer og forventninger
framover

Primo
november

Utkast til tildelingsbrev for
2023

Oversendes fra UD

Ultimo
desember

Tildelingsbrev for 2023

Oversendes fra UD
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6.4 Innspill til budsjettarbeidet
For statsbudsjettet 2022
1. februar

Avslutning årsregnskap 2021, inkl. overføring av ubrukte midler. Jf. årlig
rundskriv R-8/2021 fra Finansdepartementet, samt eget brev fra
Utenriksdepartementet.
1. mars
Eventuelle innspill til bevilgningsendringer eller endring i fullmakter
til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Norad skal varsle dersom det på
årsbasis forventes overforbruk eller underforbruk på budsjettposter der
Norad er tildelt midler.
For hvert forslag skal det gis en kort omtale av hva forslaget gjelder og
begrunnelse for endringen. Beløp skal synliggjøres per kap. og post.
Forslag skal som hovedregel være begrunnet i uforutsette forhold og skal
baseres på kontantprinsippet i §3 i Stortingets bevilgningsreglement, som
sier at utgifter og inntekter skal tas med i budsjettet for det året de antas å
bli kontant betalt. Forslag om utgiftsøkninger skal som hovedregel følges
av tilsvarende forslag til inndekning.
15. september
Eventuelle innspill til følgende endringer av statsbudsjettet for 2022
(nysalderingen):
- Mindrebehov, og ved særskilte tilfeller merbehov, over
tilskuddsposter der Norad er tildelt midler
- Endringer i behov for driftspostene kap. 141 post 01 og post 21, og
tildelte midler over kap. 140 post 21.
- Behov for flyttinger mellom kapitler og poster.
For hvert forslag skal det gis en kort omtale av hva forslaget gjelder og
begrunnelse for endringen. Beløp skal synliggjøres per kap. og post.
Forslag skal som hovedregel være begrunnet i uforutsette forhold og skal
baseres på kontantprinsippet i §3 i Stortingets bevilgningsreglement, som
sier at utgifter og inntekter skal tas med i budsjettet for det året de antas å
bli kontant betalt. Forslag om utgiftsøkninger skal som hovedregel følges
av tilsvarende forslag til inndekning.
For statsbudsjettet 2023
11. april

Eventuelle innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2023
(rammefordelingen).
For hvert forslag skal det gis en kort omtale av hva forslaget gjelder og
begrunnelse for endringen. Beløp skal synliggjøres per kap. og post.
10. mai
Innspill til rapportering i Prop. 1 S for 2023 for de poster som Norad
tildeles midler over.
30. juni
Statistikk til Prop. 1 S for 2023 (Del III Rapport om norsk
utviklingssamarbeid 2021 og vedlegg 1-6).
For statsbudsjettet 2024
25. nov
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Ev. innspill til store satsinger og reduksjoner for 2024 på poster der Norad
tildeles midler.

7. Leveranser og oppdrag
7.1 Prioritering av rådgivning til utenriksstasjoner
Norad bes prioritere den sektor- og forvaltningsfaglige rådgivningen og tjenestene til
stasjonene i henhold til det aktuelle tiltakets risiko og vesentlighet. Norad skal prioritere behov
knyttet til store tiltak samt tiltak med høy risiko eller krevende kontekst. Norad skal også
prioritere faglig rådgivning til nye tiltak fremfor rådgiving til løpende tiltak eller videreføring av
etablerte tiltak. Norad bør også vurdere stasjonens kapasitet i prioriteringen.
Avslutning av avtaler skal ikke prioriteres. Norad ivaretar selv den videre dialogen med den
enkelte utenriksstasjon basert på føringene gitt her.

7.2 Leveranser til departementet
Aktuell sak
Oppfølging av FNs toppmøte om
matsystemer

Bakgrunn og leveranse
Norge har identifisert flere koalisjoner som det
vurderes å delta i, herunder koalisjoner relatert til
matsvinn, avskoging, akvatisk mat, sunt kosthold,
null sult, skolemat og urfolk. Det er behov for
bidrag fra Norad i arbeidet med videreutviklingen
av og engasjement inn i koalisjonene, under
ledelse av UD.

Norges medlemskap i FAOs
programkomité

Norge er, ved fast representant i Roma, fra juli
2021 og for to år medlem av programkomiteen i
FAO. Det er i forbindelse med møter i
Programkomiteen behov for løpende faglig bistand
og leveranser fra Norad.

Gjennomføring av Global Disability
Summit (GDS)

Oppfølging av oppdrag nr. 5 - 2021. Det er behov
for videreføring av faglig bistand fra Norad i
forbindelse med forberedelsene til og
gjennomføringen av Global Disability Summit
(GDS) til etter toppmøtet i februar 2022. Dette
inkluderer også forberedende møte i januar, og
bistand i kommunikasjonsarbeid.

Strategi for inkludering av personer
med nedsatt funksjonsevne i
utviklingssamarbeidet

Det er behov for videreføring av faglig bistand fra
Norad i arbeidet med ferdigstillelse og lansering
av strategien for inkludering av personer med
nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet.

Ny samarbeidsavtale med FNs
høykommissær for
menneskerettigheter (OHCHR)

Nåværende samarbeidsavtale med FNs
høykommissær for menneskerettigheter
(OHCHR) varer ut 2021. UD starter arbeidet med
å forberede ny avtale i 2022. Det er behov for faglig
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bistand fra Norad ifm forberedelser til ny
samarbeidsavtale.
Ny samarbeidsavtale med Den
internasjonale arbeidsorganisasjonen
(ILO)

Nåværende samarbeidsavtale med Den
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) varer
ut 2021. Arbeidet med å forberede ny avtale, som
ledd i en styrket satsing på
arbeidstakerrettigheter, starter i 1. kvartal 2022.
Det er behov for faglig bistand fra Norad ifm
forberedelser til ny samarbeidsavtale.

Ny handlingsplan for kvinners
rettigheter og likestilling i utenriks- og
utviklingspolitikken

Nåværende handlingsplan for kvinners rettigheter
og likestilling utgår i 2021, og det skal utarbeides
en ny handlingsplan gjeldende fra 2022. Det er
behov for faglig bistand fra Norad i arbeidet med
ny handlingsplan. Det tas sikte på ferdigstille
arbeidet i andre halvår av 2022.

Erstatning til
forvaltningsgjennomganger

Forvaltningsgjennomgangene skal erstattes med
et enklere og mer effektivt system i 2022. Det er
behov for faglig bistand i arbeidet med å revidere
dagens system.

Rapportering av klimafinansiering og
klimabistand til UNFCCC

Det er behov for faglig støtte fra Norad for å
videreutvikle tall og statistikk til rapportering til
UNFCCC for klimafinansiering inkl. bistand til
utslippsreduksjoner, klimatilpasning og koblinger
til rapportering på bistand til biodiversitet.
Nærmere detaljer om oppdraget avklares i dialog
mellom Norad og fagseksjon.

Bidrag til utarbeidelse av ny strategisk
plan for Education Cannot Wait

Education Cannot Wait (ECW) skal utarbeide ny
strategisk plan i 2022, for perioden 4-års perioden
2023-2026. Det er behov for at Norad bidrar inn i
dette arbeidet, inkludert til utarbeidelse av nytt
resultatrammeverk for fondet.
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7.3 Oppdrag
Oppdrag nr. 1-2022

Analyse av partnere i Kunnskapsbanken

Bakgrunn for oppdraget:
Målet med kunnskapsprogrammene er å styrke offentlig forvaltning i samarbeidsland.
Samarbeidene tar sikte på å være langsiktige. I kunnskapsprogrammene er norske offentlige
institusjoner sentrale partnere, men porteføljene kan suppleres med andre typer partnere,
blant annet multilaterale.
Beskrivelse av oppdraget:
Programmene under Kunnskapsbanken skal videreutvikles i tråd med målet om å styrke
offentlig forvaltning i samarbeidsland. Norad bes om å kartlegge andelen midler som
kanaliseres via ulike typer avtalepartnere i kunnskapsprogrammene. Kartleggingen skal ligge
til grunn for en vurdering av hvordan partnerne kompletterer hverandre og hvordan
samspillet mellom dem bidrar til programmenes mål med vekt på hva som gir best mulig
resultater i samarbeidslandene. Oppdraget skal også inneholde en vurdering av hvorvidt
kunnskapsprogrammenes partnersammensetning gjenspeiler at norske institusjoner skal
være de sentrale og hvorvidt det er direkte kontakt mellom norske og multilaterale aktører
som er aktive på samme/tilgrensende felt.
Støtten via multilaterale partnere vurderes i lys av behovet for koordinert norsk engasjement
overfor multilaterale aktører. Norad bes vurdere om bidrag fra multilaterale aktører bør
finansieres via egne avtaler, alternativt om de kan legges til andre, eksisterende avtaler med
de samme aktørene.
Frist og rapportering:
Norad bes om å presentere en foreløpig kartlegging og vurdering innen 1. april, som vil ligge
til grunn for en beslutning om innretning og omfang av det videre arbeidet.

Oppdrag nr. 2-2022

Utrede et nytt program i Kunnskapsbanken – Helse for
utvikling

Bakgrunn for oppdraget:
Et nytt faglig kunnskapsprogram, Helse for utvikling, utredes.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad skal utrede forutsetninger for å etablere Helse for utvikling, i konsultasjon med
relevante etater, inkludert Folkehelseinstituttet. Det vil være viktig å avklare norske
institusjoners kompetanse og kapasitet til å engasjere seg. Norad skal foreslå mål og tematisk
innretning, for et mulig program, inkludert forslag til hvordan det kan samspille med Skatt for
utvikling, spesielt når det gjelder arbeid med innføring av helsefremmende skatter og
avgifter. Det er dessuten ønskelig at Norad inviterer til dialogmøte med
Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet som en del av oppdraget.
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Frist og rapportering:
Norad bes om å presentere en foreløpig kartlegging innen 1. mars, som vil ligge til grunn for
en beslutning om hvorvidt et nytt kunnskapsprogram skal opprettes, herunder innretning og
omfang.

Oppdrag nr. 3-2022

Utarbeidelse av utkast til styringsdokument for
Landbruk for utvikling – forberede offisiell lansering av
programmet

Bakgrunn for oppdraget:
Landbruk- for utvikling (Lfu) er i oppstartsfasen. Det er inngått avtaler i programmet men
ikke utarbeidet et styringsdokument, bl.a. i påvente av avklaring på ny styringsstruktur for
Kunnskapsbanken.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad skal utarbeide utkast til styringsdokument for Lfu. Lfu skal inkludere og engasjere
relevante institusjoner innenfor deres respektive kompetanseområder, der norske offentlige
institusjoner er sentrale bidragsytere. Programmet skal fungere komplementært med en
forsterket satsing på programmene Fisk for Utvikling og Hav for Utvikling.
I tråd med styringsdokumenter som er utarbeidet for andre programmer, skal utkastet foreslå
mål og tematisk innretning for programmet. Utkastet skal foreslå kriterier for landvalg,
styringsstruktur i tråd med overordnede føringer og øvrig organiseringen av programmet.
Norad skal videre utarbeide en skisse for offisiell lansering av Lfu av politisk ledelse.
Lanseringen skal skje etter at styringsdokumentet er behandlet og endelig innretning
besluttet av UD.
Frist og rapportering:
Utkast til styringsdokument sendes departementet innen 1. mai 2022.
Skisse til program for offisiell lansering av Lfu sendes departementet innen 1. juni 2022.
Oppdrag nr. 4-2022

Utrede innhold i program i Kunnskapsbanken – Energi
for utvikling

Bakgrunn for oppdraget:
Energi for utvikling, med vekt på fornybar energi, skal etableres som del av
Kunnskapsbanken.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad skal utrede innholdet i et kunnskapsprogram om Energi for utvikling, som en del av
Kunnskapsbanken. Utredningen skal gjennomføres i konsultasjon med relevante offentlige
institusjoner og UD. Energi for utvikling skal være i tråd med regjeringens satsing på
fornybar energi. I tillegg skal det utredes om programmet bør omfatte kunnskapsoverføring
relatert til klima og miljø, utslippsreduksjoner og NDC.
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Frist og rapportering:
Et skriftlig innspill bes oversendt UD innen medio mars 2022.

Oppdrag nr. 5-2022

Oppnåelse av SRHR-forpliktelsen og forpliktelsen om
bekjempelse av skadelige skikker

Bakgrunn for oppdraget:
Viser til oppdrag 1-2021. Den globale situasjonen for likestillingsarbeidet er utfordrende. I
mange land er det økt motstand mot kvinners rettigheter, inkludert seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter (SRHR). I forbindelse med 25-års jubileet for handlingsprogrammet fra
Kairo om befolkning og utvikling (ICPD 25) i Nairobi i november 2019, forpliktet Norge seg
til å bidra med 10,4 mrd. kroner til SRHR i perioden 2020–2025. Dette inkluderer 760 mill.
kroner til kampen mot skadelige skikker for perioden 2020–2023, i tråd med egen strategi om
dette. Forpliktelsene blir finansiert under flere poster.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad skal videreføre arbeidet med en helhetlig oversikt og rapportering om status for SRHRforpliktelsen gjennom tiltak på ulike bevilgninger. I tillegg skal det det rapporteres på
forpliktelsen knyttet til kampen mot skadelige skikker, slik at disse kan sees i sammenheng.
Frist og rapportering:
Særskilt rapport utarbeides i sammenheng med tertialrapport, per 15. mai. og 15. september.

Oppdrag nr. 6-2022

Oppfølging av strategi for ytringsfrihet og uavhengige
medier

Bakgrunn for oppdraget:
UD lanserte i 2021 en ny Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken. Norad har
kommet med innspill til prioriteringer i strategien. Tilskuddsordninger forvaltet av Norad skal
bidra til å nå strategiens mål.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad bes bidra til løpende implementering av strategien gjennom dialog med UD om hvilke
poster og partnerorganisasjoner som kan bidra til å oppfylle strategiens mål. Norad bes også
om å utarbeide et forslag til metode for en toårig resultatrapportering som bl.a. omhandler
direkte resultater av støtten til partnerorganisasjoner, vurdering av partnervalg,
utviklingstrender og mulige behov for justering av partnere.
Frist og rapportering:
Frist for forslag til metode for toårig resultatrapportering: 1. mai 2022
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Oppdrag nr. 7-2022

Resultatmål og rapportere om gjennomføring av
innsatsen mot skadelige skikker 2019-2023

Bakgrunn for oppdraget:
Norad har utarbeidet er rammeverk og metode for å måle resultater for Norges innsats mot
skadelige skikker, jf. oppdrag 13-2021.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad bes levere en rapport om innsatsen mot skadelige skikker basert på godkjent
resultatrammeverk/metode.
Frist og rapportering:
3. kvartal 2022

Oppdrag nr. 8-2022

Utrede veien videre for Den globale alliansen for
digitale fellesgoder

Bakgrunn for oppdraget:
Norge er medleder for Den globale alliansen for digitale fellesgoder, som nå har fått stor
oppslutning blant givere og partnere i utviklingsland.
Beskrivelse av oppdraget:
Det er ønskelig å vurdere videre veien for Den globale alliansen for digitale fellesgoder,
der hensynet til etterspørsel og behov i utviklingsland tas med i vurderingen. UD og Norad
avklarer og avgrenser oppdraget nærmere i fellesskap. Berørte departement (KDD) og
eventuelle andre etater konsulteres der relevant.
Frist og rapportering:
Medio 2022

Oppdrag nr. 9-2022

Utrede mulige nye instrumenter for blandet finansiering

Bakgrunn for oppdraget:
Investeringsgapet i utviklingsland for å oppfylle bærekraftsmålene er enormt og økende. Det
er derfor nødvendig å finne nye instrumenter som kan bidra til å utløse betydelig økt
finansiering fra alle finansieringskilder – både offentlige og private. Hensikten vil være å finne
de instrumentene som gir mest mulig utviklingseffekt for pengene, og som ser mer helhetlig
på hvordan bredden i norsk virkemiddelapparat kan spille sammen.
Beskrivelse av oppdraget:
På basis av eksisterende kunnskap og utredningsarbeid som er underveis bes Norad legge
fram forslag til konkrete ordninger som kan tas i bruk, både på kap. 162, post 72
Næringsutvikling og handel og på tvers av andre relevante budsjettposter, for å mobilisere økt
privat kapital til å møte bærekraftsmålene. I denne sammenhengen bes Norad også å vurdere
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om dette er mulig å gjennomføre gjennom en vridning innenfor eksisterende ramme på
posten(e), eller hvorvidt friske midler er påkrevd.
Frist og rapportering:
15. mai 2022

Oppdrag nr. 10-2022

Forberede inngåelse av en programsamarbeidsavtale
med FAO samt vurdere FAOs hånd-i-hånd initiativ

Bakgrunn for oppdraget:
En gjennomgang i 2020 viser at norsk samarbeid med FAO er fragmentert. For å oppnå en
bedre strategisk oppfølging foreslås det å samle norsk-støttede prosjekter med FAO skal
samles i en egen programsamarbeidsavtale med eget årlig møte, slik Norge har med andre
sentrale FN-organisasjoner.
FAOs hånd-i-hånd initiativ fremmes aktivt fra organisasjonens side. Norge er forespurt av
FAO om å støtte dette. For å kunne besvare henvendelsen er det ønskelig med en vurdering
av initiativet opp mot andre tiltak, hensynet til effektiv koordinering, og vurderingen i andre
land, spesielt nærstående giverland.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad skal forberede inngåelse av en programsamarbeidsavtale med FAO. Norad skal
gjennomføre en faglig vurdering av FAOs hånd-i-hånd initiativ. Departementet vil ha kontakt
med Norad for å diskutere samarbeidsavtalen samt ettersende en mer detaljert bestilling av
oppdraget relatert til hånd-i-hånd.
Frist og rapportering:
Frist for inngåelse av programsamarbeidsavtalen vil bli diskutert med Norad. Videre bes det
om at et skriftlig innspill om hånd-i-hånd oversendes i første kvartal 2022 (frist vil bli meddelt i
den detaljerte bestillingen). Oppdraget vil inngå i departementets beslutningsgrunnlag, og det
vil ha utsatt offentlighet til beslutning er tatt.

Oppdrag nr. 11-2022

Vurdere en mer formalisert ramme for strategisk
samarbeid med IFAD

Bakgrunn for oppdraget:
IFAD leverer godt arbeid og får gode skussmål. Norge har flere prosjekter med IFAD utover
den årlige kjernestøtten. Det er ønskelig å vurdere hvordan vi kan etablere en mer formalisert
ramme for et strategisk samarbeid med organisasjonen.
Beskrivelse av oppdraget:
Departementet vil ha kontakt med Norad for å diskutere en bestilling relatert til dette
oppdraget.
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Frist og rapportering:
Skriftlig innspill i fjerde kvartal i 2022.

Oppdrag nr. 12-2022

Sammenlikning av et mindre utvalg av kanaler for mulig
oppskalering av støtte til fornybar energi

Bakgrunn for oppdraget:
Det er behov for en sammenlikning av et mindre utvalg av kanaler for mulig oppskalering av
støtten til fornybar energi.
Beskrivelse av oppdraget:
Sammenlikningen bør se på:
- Resultatoppnåelse
- Kostnadseffektivitet
- Konsentrasjon i bistanden og samsvar med andre prioriteringer og samarbeid.
- Effektiv forvalting
Frist og rapportering:
UD og Norad vil i fellesskap avklare og avgrense oppdraget nærmere

Oppdrag nr. 13-2022

Kartlegge økning av klimatilpasset matinnsats over tid

Bakgrunn for oppdraget:
Norge har forpliktet seg til å doble støtten til klimafinansiering, inkludert minst en tredobling
av klimatilpasning, innen 2026. Sentralt i arbeidet med klimatilpasning er landbruk. For å
sikre at målet nås, er det ønskelig med en kartlegging av hvordan denne klimatilpasset
matinnsats kan økes over tid.
Beskrivelse av oppdraget:
Departementet vil ha kontakt med Norad for å diskutere en bestilling av relatert til dette
oppdraget.
Frist og rapportering:
Frist og rapportering blir avklart i nærmere samtale med Norad.

Oppdrag nr. 14-2022

Oppfølging av handlingsplan mot diskriminering på
grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika (2021 –2024)

Bakgrunn for oppdraget:
Det er lansert en ny nasjonal handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika (2021 –2024). Arbeidet
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med å utarbeide handlingsplanen ble ledet av KUD. Handlingsplanen inkluderer tiltak for
Norges internasjonale innsats for at menneskerettigheter skal ivaretas for seksuelle
minoriteter og kjønnsminoriteter. På bestilling fra UD leverte Norad 13. januar 2021 innspill
til tiltak for internasjonal innsats.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad bes følge opp følgende tiltak i handlingsplanen:
Tiltak 36: Norad skal komme med en vurdering av hvordan Norge best kan fremme LHBTIQrettigheter gjennom relevante FN-fond, programmer og særorganisasjoner og andre relevante
globale fond og programmer.
Tiltak 37: Norad skal følge opp tiltaket gjennom støtten til sivilt samfunn, inkludert vurdere
en særskilt utlysning på området. Tiltak kan ev. ses i sammenheng med tiltak 39 og mulig
støtte til innsats/samarbeid som fremmer integrering av LHBTIQ-perspektivet i
sivilsamfunnsorganisasjoners menneskerettighetsarbeid.
Frist og rapportering:
Tiltak 36: 28.februar 2022.
Tiltak 37: Forslag til oppfølging presenteres for UD innen 28.februar 2022.

Oppdrag nr. 15-2022

Gjennomgang av globale fond - datainnsamling

Bakgrunn for oppdraget:
Hurdalsplattformen tar til orde for en kritisk gjennomgang av globale fond for å sikre mer
effektiv utviklingsbistand.
Beskrivelse av oppdraget:
Norad bes utarbeide en oversikt over globale fond som er aktive i dag, samt sammenstille
eksterne evalueringer og gjennomganger som er foretatt for de ulike fond.
Frist og rapportering:
Oppdraget utføres i nær kontakt med departementet med frist 1. kvartal 2022.

Oppdrag nr. 16-2022

Gjennomgang av resultater av støtten til utdanning
gjennom fond og multilaterale organisasjoner samt
norsk gjennomslagskraft

Bakgrunn for oppdraget:
Det er behov å foreta en gjennomgang av fond og multilaterale organisasjoner på
utdanningssektoren. Gjennomgangen skal bidra til i) prioriteringer for styrearbeidet ii)
prioriteringer for utdanningsstøtten iii) gjennomgang av globale fond som omtalt i
Hurdalsplattformen.
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Beskrivelse av oppdraget:
1. Kort beskrivelse av multilateral støtte igjennom fond og organisasjoner: med
hovedvekt på Education Cannot Wait (ECW), Det globale partnerskapet for
utdanning (GPE), Unicef og UNESCO. Kort beskrivelse av støtte igjennom
Verdensbanken.
2. Norske prioriteringer for støtten til de nevnte utdanningsfondene og organisasjonene.
3. Resultater og fortrinn til disse utdanningsfondene og -organisasjonene.
4. Vurdering av gjennomslagskraft og norsk synlighet for utdanningsfondene og organisasjonene.
Norad bes utarbeide innspill for hvert av punktene ovenfor.
Frist og rapportering:
Vi ber Norad utarbeide en rapport på ikke mer enn 10 sider. Frist: fredag 11. mars

Med vennlig hilsen
Hege Hertzberg
ass. utenriksråd
Knut Espeland
underdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:
Riksrevisjonen
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Vedlegg: Oversikt over samtlige tildelinger i 2022
Tildelings
brevet 2022

Post
Kap. 140
Post 21

Utenriksdepartementet drift
Spesielle driftsutgifter

Kap. 141
Post 01

Direktoratet for
utviklingssamarbeid
Driftsutgifter

Kap. 141
Post 21

Direktoratet for
utviklingssamarbeid
Spesielle driftsutgifter

Kap. 151
Post 70
Post 73

Gjeldende
tildeling

38 000
38 000

38 000
38 000

294 390
294 390

294 390
294 390

37 772
37 772

37 772
37 772

370 162

370 162

Humanitær bistand
Nødhjelp og humanitær bistand
Sum kap. 150

20 000
20 000

20 000
20 000

Fred, sikkerhet og globalt
samarbeid
Fred og forsoning
FN og globale utfordringer
Sum kap. 151

22 000
10 000
32 000

22 000
10 000
32 000

8 300
60 000
177 500
245 800

8 300
60 000
177 500
245 800

SUM DRIFTSPOSTENE
Kap. 150
Post 70

(i 1000 kroner)

Kap. 159
Post 71
Post 72
Post 75

Regionbevilgninger
Europa og Sentral-Asia
Afghanistan
Afrika
Sum kap. 159

Kap. 160
Post 70
Post 71
Post 72

Helse
Helse
WHO
UNAIDS
Sum kap. 160

3 837 297
235 500
45 000
4 117 797

3 837 297
235 500
45 000
4 117 797

Utdanning, forskning og faglig
samarb.
Utdanning
Forskning

1 366 798
52 000

1 366 798
52 000

Kap. 161
Post 70
Post 71
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Post 72

Kunnskapsbanken og faglig
samarbeid
Sum kap. 161

837 343
2 256 141

837 343
2 256 141

Kap. 162
Post 70
Post 71
Post 72

Næringsutvikling, landbruk og
fornybar energi
Næringsutvikling og handel
Matsikkerhet og landbruk
Fornybar energi
Sum kap. 162

349 536
776 035
816 500
1 942 071

349 536
776 035
816 500
1 942 071

1 564 431

1 564 431

241 967
1 806 398

241 967
1 806 398

183 319
100 300
589 600
873 219

183 319
100 300
589 600
873 219

2 480 665
2 480 665

2 480 665
2 480 665

464 400
490 600
15 000
970 000

464 400
490 600
15 000
970 000

976 000
744 275
5 000
396 000
2 121 275

976 000
744 275
5 000
396 000
2 121 275

SUM TILSKUDDSPOSTENE

16 865 366

16 865 366

SAMLET TILDELING

17 235 528

17 235 528

Kap. 163
Post 70
Post 71

Klima, miljø og hav
Miljø og klima
Bærekraftig hav og marin
forsøpling
Sum kap. 164

Kap. 164
Post 70
Post 71
Post 72

Likestilling
Likestilling
UNWOMEN
UNFPA
Sum kap. 164

Kap. 170
Post 70

Sivilt samfunn
Sivilt samfunn
Sum kap. 170

Kap. 171
Post 70
Post 71
Post 72

FNs utviklingsarbeid
UNDP
UNICEF
FN andre tilskudd
Sum kap. 170

Kap. 172
Post 70
Post 71
Post 72
Post 73
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Multilaterale finansinst. og
gjeldsslette
Verdensbanken
Regionale banker og fond
Strategisk samarbeid
Gjeldslette
Sum kap. 170

