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1. INNLEDNING
Norad er underlagt Utenriksdepartementet, men i saker som gjelder klima- og skogsatsingen
er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet, jf. Instruks for Norad fastsatt ved kgl. res.
av 13. desember 2013. Klima- og miljødepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.
9 S (2016-2017), og stiller i dette tildelingsbrevet bevilgningene til disposisjon for Norad.
Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks fra KLD, Prop. 1 S og budsjettinnstillingene,
rammer, forutsetninger, og krav for Norad i 2017. Tildelingsbrevet og instruksen er
utgangspunktet for etatens rapportering gjennom året.
Regjeringen er opptatt av å effektivisere statlig sektor. Departementet vil poengtere at alle
virksomheter må gjennomføre tiltak for å bli mer effektive.
Etatsstyringsheftet ”Prinsipper for etatsstyring i miljøforvaltningen” beskriver hvilke
prinsipper som skal ligge til grunn for Klima- og miljødepartementets etatsstyring.
Reglementet for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten ligger
til grunn for styring av all statlig virksomhet.
Klima- og skogsatsingens mål
Nasjonalt mål 5.6 Reduserte utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i
utviklingsland, i samsvar med bærekraftig utvikling.
Klima- og skogsatsingens mål under det nasjonale målet lyder:
1. Å medvirke til at det internasjonale klimaregimet er et effektivt virkemiddel mot CO2utslipp fra avskoging og skogdegradering.
2. Kostnadseffektive, tidlige og målbare reduksjoner i utslipp av klimagasser fra
avskoging og degradering av skog i utviklingsland.
3. Bevare naturskog i utviklingsland for å sikre denne skogen sin evne til å lagre karbon.
Som en del av hvert mål for satsingen gjelder at satsingen skal medvirke til bærekraftig
utvikling og reduksjon av fattigdom.

2. NORADS OPPDRAG I 2017
2.1 Prioriteringer for 2017
Synliggjøring av resultater
I 2017 skal Norad fortsette å bidra til at klima- og skogsatsingens innsats gir konkrete
resultater i tråd med milepælene og målene for satsingen i det strategiske rammeverket i
vedlegg 1. Norad skal gjennom sin rådgiving og forvaltning bidra til at initiativet gir
utviklingseffekter.
I 2017 legges det særlig vekt på at resultatene til klima- og skogsatsingen skal synliggjøres,
dette skal Norad bidra til. Det stilles midler til disposisjon for Norad til å gjennomføre en
kampanje for klima- og skoginitiativet, jf. postomtale under for kap. 1482, post 01. Norad skal
ha en tett dialog med KLD på området.
Bakgrunn: I 2017 er det 10 år siden klima- og skogsatsingen ble lansert på klimatoppmøtet på
Bali i Indonesia. Klima- og miljødepartementet vil i 2017 vise frem hva satsingen har nådd av
resultater siden oppstarten. Det er et mål at den norske befolkningen skal vite hva klima- og
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skogsatsingen har fått til i perioden, og at de skal få økt forståelse for at tropisk skog er
avgjørende for å nå målene i klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.
Klima- og skogsatsingens portefølje består nå av bilaterale samarbeid med de sentrale
tropiske skogland som viser vilje til innsats for en bærekraftig og avskogingsfri utvikling, og
støtte til sivilsamfunnsaktører og privat sektor som bygger opp under de bilaterale
samarbeidene. I tillegg støttes flere multilaterale kanaler for REDD+-finansiering og
strategisk global REDD+-innsats. De samarbeidene som er inngått er nå inne i
implementeringsfasen, der resultater begynner å vise seg i stadig større deler av porteføljen.
Effektiv forvaltning og rådgivning
Norad skal forvalte klima- og skogsatsingens avtaler basert på risikostyring, resultatstyring og
samfunnsøkonomisk effektivitet. Norads innsats gjennom klima- og skogsatsingen skal
organiseres slik at ressursene brukes best mulig, herunder at de samordnes med satsingens
ressurser ved ambassadene og i Klima- og miljødepartementet. Effektiv juridisk rådgivning
skal prioriteres for klima- og skogsatsingens avtaler.
Norad skal bruke bredden i sin samlede kompetanse til å gi gode faglige råd til Klima- og
miljødepartementene og ambassadene som har oppdrag fra klima- og skogsatsingen. Norads
kompetanse på feltene utviklingspolitikk, sivilsamfunn, kommunikasjon, tilskuddsforvaltning,
juridisk rådgivning, energi, landbruk og næringsliv er verdifull for satsingen.
Kompetanseprofilen for årsverkene som Klima- og miljødepartementet finansierer i Norad
skal rettes inn mot klima- og skogsatsingen sine konkrete behov.
2.2 Oppdrag og styringsinformasjon
Norad forvalter avtaler for klima- og skoginitiativet i tråd med vedlegg 1 til tildelingsbrevet,
og evt. endringer som foretas gjennom bestillinger fra departementet i løpet av året. Fremdrift
og milepæler i 2017 fremgår av den enkelte avtale.
Avtalene som Norad forvalter for klima- og skoginitiativet skal bidra til å nå klima- og
skogsatsingens mål. Dette omfatter også sivilsamfunnssatsingen. Norad skal særlig rapportere
på hvordan klima- og skoginitiativet bidrar til bærekraftig utvikling i landene som Norad er
involvert i under satsingen.
Norad skal bruke klima- og skoginitiativets strategiske rammeverk for å rapportere på
resultater av innsatsen, jf. punkt 4 i tildelingsbrevet og vedlegg 2 Strategisk rammeverk. Det
strategiske rammeverket gir retning for arbeidet gjennom å vise sammenhengen mellom
indikatorer, milepæler som skal nås og mål for satsingen, jf. vedlegg 2 til tildelingsbrevet. Det
skal legges vekt på at både enkeltinnsatser og porteføljen som helhet skal gi varige resultater i
tråd med klima- og skoginitiativets mål.
Oppdragsliste 2017
Dokumenter som skal oversendes Klima- og
miljødepartementet
Statistikk 2016 – samlet norsk bistandsstatistikk
Leveranser knyttet til hendelser i klima- og skogsatsingens
milepælskalender for 2017, vedlegg 3 til tildelingsbrevet

Tidsplan
1. april
Løpende
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Oppdrag om forvaltning av eventuelle nye bilaterale avtaler
vil gis Norad i supplerende tildelingsbrev
Bidrag til rapportering til Stortinget om resultater i klima- og
skogsatsingen, basert på resultatrammeverket
Leveranser knyttet til statsbudsjettprosessen

Løpende

Erfaringsrapport fra årets forvaltningsgjennomganger

31. januar 2017

Våren 2017
Egne bestillinger

3. BUDSJETT OG FULLMAKTER
3.1 Tildeling og budsjettforutsetninger
Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg
1 (2016–2017), og Stortingets vedtak basert på Innst. 9 S (2016–2017). Midlene skal for
øvrig disponeres i samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for
økonomistyringen i staten, instruks for virksomhets- og økonomistyring, og andre rundskriv
og krav fra Finansdepartementet som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler.
Endringer og føringer på poster som er beskrevet i Prop. 1 S (2016-2017), er ikke omtalt i
tildelingsbrevet. Nedenfor presenteres derfor kun budsjettføringer ut over det som står i Prop.
1 S (2016-2017).
Følgende beløp tildeles på kap 1482 i 2017:
Kapittelpost
1482.01
1482.73
Sum kapittel 1482

Betegnelse
Driftsutgifter
Klima- og skogsatsingen, kan overføres

Tildeling 2017
30 210 388
1 205 000 000
1 235 210 388

3.2 Postomtale kapittel 1482
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen dekker driftsutgifter knyttet til klima- og skogsatsingen i Norad. Det omfatter:
- 15 faste årsverk. Dette innebærer en styrking på 2 faste årsverk sammenliknet med
2016, men en reduksjon i antall årsverk som KLD finansierer i Norad totalt sett.
Styrkingen er forårsaket av at det faste oppdraget fra KLD har økt i omfang over noe
tid.
- 2,35 mill. kroner til å dekke behovet for konsulenttjenester knyttet til etablering av nye
avtaler og varslingssaker
- 3 mill. kroner til evalueringsvirksomhet, redusert fra 2016
- 5,8 mill. kroner til informasjonskampanje om klima og skog i 2017, herunder 0,5
midlertidig årsverk i 2017
Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 458 000 kroner.
Kompetanseprofilen for årsverkene skal rettes inn mot klima- og skogsatsingen sine konkrete
behov, jf. prioriteringer i avsnitt 2.1.
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Etter dette vil Norad disponere 30 210 388 kroner på kap. 1482, post 01 i 2017. Dette baserer
seg på til sammen 15,5 årsverk for klima- og skogsatsingen, hvorav 0,5 kun i 2017.
Post 73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres
Norad forvalter avtaler i henhold til ansvarsfordeling i vedlegg 1, og skal foreta utbetaling at
tilskudd i henhold til avtalene. Vedlegget oppdateres i løpet av året.
Klima- og skogsatsingens portefølje er nå full. Det innebærer at tilskuddsmidlene til satsingen
brukes til å oppfylle allerede inngåtte forpliktelser. Det skjer noen endringer i Norads
portefølje av avtaler under klima- og skogsatsingen i 2017:
- Kongo: Det ble i 2016 innsatt en spesialutsending ved ambassadeseksjonen i
Kinshasa. Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og DR Kongo vil derfor forvaltes
derfra i 2017. Det regionale fondet CAFI vil fortsatt forvaltes av Norad.
- Spesialutsetningsstillingen ved ambassaden i Hanoi vil ikke videreføres når dagens
utsending fratrer sommeren 2017. Da vil forvaltningsansvaret for UN REDD-avtalen
med Vietnam overføres til Norad.
- KLD overtar forvaltningsansvaret for evt. ny avtale med IDH og for Liberiaporteføljen.
Følgende tabell angir beregningsgrunnlag for Norads fullmakt i 2017. Det kan omdisponeres
mellom tiltakene som er satt opp i tabellen under. Tildelingen kan justeres i løpet av året, i
dialog mellom Klima- og miljødepartementet og Norad. Det kan også bli aktuelt med
ytterligere tildelinger gjennom året, avhengig av utviklingen innenfor satsingens portefølje
som helhet.
Formål/ satsing
Tilskudd til sivile
samfunnsorganisasjoner
Multilaterale
organisasjoner
Bilaterale partnerskap
Andre avtaler

Totalt

Tildeling 2017

Beskrivelse

300 000 000 Portefølje 2015-2020
400 000 000 UN-REDD, FCPF, GGGI, CAFI
350 000 000 Guyana (resultater 2013), Peru
155 000 000 Inkl. tilskudd til kunnskapsformidling, nye
urfolkstiltak, særlige tiltak for karbonrik skog,
grønn vekst-avtaler, Governors Climate Fund
og andre avtaler jf. vedlegg 1.
1 205 000 000

3.3 Delegering av budsjettmessige fullmakter på kap. 1482, post 73
Norad delegeres myndighet til å benytte unntak fra forutsetningene i stortingsvedtak av 8.
november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger i tråd med romertallsvedtak VIII og X i
Prop. 1 S (2016-2017) for KLD:
-

Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan gjøres en gang i året for FNs klimaog skogprogram, Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest
Investment Program, BioCarbon Fund plus og Central African Forest Initiative
(CAFI). KLD viser til at FNs klima- og skogprogram består av UNDP, UNEP og
FAO. Unntaket om årlige utbetalinger gjelder avtaler som hører inn under klima- og
skogsatsingen med alle tre organisasjonene.
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-

Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan gjøres i henhold til
organisasjonens regelverk.
Det kan utbetales tilskudd til risikoreduksjon for investeringer i avskogingsfri og
bærekraftig råvareproduksjon i tråd med kriteriene for kap. 1482 Internasjonale klimaog utviklingstiltak, post 73 Klima- og skogsatsingen.

I henhold til romertallsvedtak XI kan opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge
under klima- og skogsatsingen på kap. 1482, post 73 utbetales til tiltak etter avtale mellom
Klima- og miljødepartementet og den enkelte mottakeren. Fullmakten delegeres til også å
omfatte avtaler under klima- og skogsatsingen som Norad forvalter, da kan renter utbetales til
tiltak etter avtale mellom Norad og den enkelte mottaker.

4. RAPPORTERING
Etatene rapporterer resultater og årsregnskap i foreløpig og endelig årsrapport, som viser
status per 31. august og 31. desember 2017. Rapportene skal foreligge minst to uker før
etatsstyringsmøtene.
Norad skal rapportere faglig på prioriteringer og oppdrag i tildelingsbrevets kap. 2:
-

Resultater av Norads oppdrag for klima- og skoginitiativet skal beskrives ut fra det
strategiske rammeverket for initiativet. Framdrift og resultater innenfor de ulike delene av
porteføljen skal beskrives ut fra indikatorer og milepæler, også hvordan dette bidrar til å nå
de overordnede målene. For samarbeid som har vart over flere år skal det strategiske
rammeverket brukes til også å vise utvikling over tid, og hvordan de ulike delene av
initiativet som Norad forvalter bidrar til å nå målene for klima- og skogsatsingen.

-

Norad skal gi en overordnet analyse av hvordan direktoratets portefølje under klima- og
skoginitiativet samlet bidrar til å nå de overordnede målene for satsingen, og hvordan
Norads innsats gjennom effektiv forvaltning og rådgivning innenfor direktoratets spesielle
kompetansefelt har styrket resultatene.
Frister for rapporteringer for 2017 er:
Avviksrapportering 15. mai
Foreløpig årsrapport 15. september
Endelig årsregnskap 3. februar 2018
Endelig årsrapport 15. mars 2018
Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai.

5. MØTEPLAN
Møtedato

Møtetype

Punkter til dagsorden

5. april
kl. 12-14
12. oktober
kl. 9-11

Etatsstyringsmøte
1/2017
Etatsstyringsmøte
2/2017

Rapportering på årsrapport 2016

Frist for
saker
2 uker før

Foreløpig rapportering på tildelingsbrevet 2 uker før
2017 og orientering om budsjett 2018

Vedlegg:
1. Norads avtaleportefølje for klima- og skoginitiativet
2. Strategisk rammeverk for klima- og skoginitiativet
3. Milepælskalender 2017 for klima- og skoginitiativet
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