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Statsbudsjettet 2021 – Norec - supplerende tildelingsbrev nr.1
Vi viser til Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norec for 2021. Dette brevet inneholder
nye tildelinger og føringer som følge av at Norec får overført nye oppgaver fra 1. april 2021,
samt tildeling av overførte midler fra 2020.

1.

Tildelinger

Det vises til Innst. 7 S (2020-2021) og Prop 1 S (2020-2021) for Utenriksdepartementets område.
Det gjøres følgende endringer i tildelingen til Norec for 2021:
Kap.
Post
Formål
Beløp (i 1000
kroner)
140
Utenriksdepartementet
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres
400
144
Norsk senter for utvekslingssamarbeid, Norec
01
Driftsutgifter
2 606
70
Utvekslingsordninger, kan overføres
985
171
FNs utviklingsarbeid
73
Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak
i FN, kan overføres
34 000
Sum
48 000
Kap. 140, post 21 Spesielle driftsutgifter
Norec tildeles 0,4 mill. kroner fra kap. 140, post 21 som følge av delegering av nye oppgaver. De
tildelte midlene skal dekke resterende kostnader i 2021 for spesielle driftsutgifter til
junioreksperter (pensjon, forsikringer, språkkurs m.m.). Den planlagte
rekrutteringskonferansen «Jobb i FN» som nevnt i Prop. 1 S (2020-2021) utsettes til 2022 på
grunn av Covid-19 restriksjoner, og det inngår derfor i år ikke midler til dette formålet.

Postadresse:
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse:
7. juni plassen 1
0251 Oslo

post@mfa.no

www.regjeringen.no/ud

Telefon:
23 95 00 00
Org. nr.:
972417920

Avdeling for kompetanse og ressurser

Kap. 144, post 01
Posten er økt med 2,606 mill. kroner som følge av overføring av ubrukte midler fra 2020.
Kap. 144, post 70
Posten er økt med 0,985 mill. kroner som følge av overføring av ubrukte midler fra 2020.
Kap. 171, post 73
Norec tildeles 34 mill. kroner fra kap. 171, post 73 som følge av delegering av nye oppgaver.
Informasjon om utbetalinger så langt i 2021 vil bli stil til Norecs disposisjon. For 2021 totalt er
avsatte midler på kap. 171, post 73, øremerket til de ulike ordningene på følgende måte:
• 40 mill. kroner til JPO-ordningen
• 5 mill. kroner til UNV-ordningen
• 3 mill. kroner til FN-stipender

2.

Oppdrag og føringer

Fra 1. april 2021 delegerer departementet ansvaret for forvaltning av rekrutteringsordningene
knyttet til norske junioreksperter (JPO), FN-frivillige (UNV) og stipendordningen til FNpraktikanter til Norec. Under følger en beskrivelse av oppgavene og de føringer departementet
har satt for Norecs gjennomføring.
2.1

Programmet for norske junioreksperter

Programmet for rekruttering av junioreksperter(JPOer) er en del av Norges arbeid for å få flere
nordmenn inn i internasjonale organisasjoner. Det har også som siktemål å bidra til å gi den
enkelte viktig internasjonale kompetanse og støtte opp om organisasjonenes arbeid på
prioriterte områder for norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
JPO-programmet finansieres med midler fra bistandsbudsjettet og tiltak skal således være
ODA-godkjent.
JPO-stillinger skal tildeles organisasjoner i henhold til følgende prinsipper:
• Partnere skal være organisasjoner som Norge har et nært og strategisk samarbeid med
innen 03-området. Viktige her er de sentrale FN-organisasjonene samt
utviklingsbankene, men også internasjonale fond(f.eks. GAVI) kan vurderes.
• Juniorekspertene skal tilknyttes prioriterte områder for norsk utenriks- og
utviklingspolitikk innen den enkelte organisasjon.
• Det skal være en rimelig balanse i fordelingen av junioreksperter mellom hovedkvarter
og felt. Det kan legges opp til finansiering av et skifte i kontraktsperioden slik at JPOen
får erfaring fra både felt og hovedkvarter.
• Ved feltposteringer skal viktige samarbeidsland for Norge prioriteres, med unntak for
humanitære organisasjoner.
• Det skal være en god kjønnsbalanse i JPO-rekrutteringen.
• Det skal ved fordeling av stillinger vektlegges hvordan den enkelte organisasjon legger
forholdene til rette for norske JPOer. Dette inkluderer bl.a.:
muligheter for å søke interne stillinger
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-

generell opplæring og oppfølging av den enkelte, samt
ledelseskvalitet.

JPOer tilbys kontrakt på tre år (1+1+1 år) fullfinansiert av Norge, med mulighet for et 4. år med
50-50% samfinansiering mellom Norge og aktuell organisasjon. For tiden ligger antall årsverk på
30-35.
Særskilte prioriteringer for 2021
Det vil være et mindre antall nyrekrutteringer (3-4) i 2021. Disse skal prioriteres til sentrale
samarbeidspartnere for Norge. Et godt eksisterende samarbeid skal også gis vekt. Norec skal
ikke prioritere å inngå nye samarbeidsavtaler i 2021 når antallet nyrekrutteringer er lavt.
Blant tematiske prioriteringer kan nevnes spesielt klima og miljø, jobbskaping og privat sektor,
FN-reform, helse, utdanning, sårbare grupper, godt styresett, humanitær bistand og
menneskerettigheter, inkludert kvinner.
Det er avsatt noen midler til å følge opp eksisterende stillinger som SDPer (Sustainable
Development Programme Officer) i 2021. Det er for tiden ingen stillinger som SARC (Special
Assistant to Resident Coordinator) og slike skal heller ikke prioriteres.
For 2021 gjelder følgende prioriteringer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WFP – det er mulighet for å anvende ubrukte midler i eksisterende avtale.
UNDP – Klimasikkerhet
UNICEF – Education Cannot Wait
FAO – Fiskerisektoren
UN Departement for Political Affairs (DPPA) – Beijing-kontoret
Verdensbanken - Klima

På bakgrunn av departementets prioriteringer skal Norec gå i dialog med den enkelte
organisasjon. Den uformelle dialogen med departementets fagseksjoner vil også være viktig.
De generelle retningslinjene skal legges til grunn ved vurdering av nye stillinger.

2.2

Programmet for FN-frivillige (UNV-programmet)

Norge deltar i og støtter programmet for UNV (United Nations Volunteers). Organisasjonen
har hovedkvarter i Bonn. Formålet med denne ordningen er å motivere flere nordmenn for en
videre FN-karriere, gi innsikt i multilateral virksomhet, bygge internasjonale kompetanse og
støtte frivillig arbeid.
UNVere plasseres gjerne i felt og hos de de enkelte FN-organisasjoner. Norge finansierer 10-12
UNVer pr år. En UNV-kontrakt varer normalt i 1 år. I enkelte tilfeller kan kontrakten forlenges
etter en skjønnsmessig vurdering.

Side 3

«Youth Volunteers» og «UNV Specialists» er to litt ulike ordninger med forskjellige
krav/aldersgrenser. Det skal gjennomføres en årlig rekrutteringsrunde for begge ordninger.
Covid 19-pandemien antas å få konsekvenser for driften også i 2021 med en nedgang i
aktiviteten.
2.3

Stipend til FN-praktikanter

Norske FN-praktikanter som får «Internships» kan tildeles et begrenset stipend. Stipendet er
ment å dekke noen av utgiftene forbundet med reise og opphold i forbindelse med
praktikantordninger i FN-systemet. Ordningen er et virkemiddel for å motivere nordmenn for
en videre FN-karriere, og å få innsikt i det multilaterale virke. Denne typen oppdrag bidrar til å
gi den enkelte viktig internasjonale kompetanse og skal støtte opp om prioriterte områder for
norsk utviklingspolitikk. Stipendet kan tildeles praktikanter i organisasjoner innen FNsystemet, men også i organisasjoner som samarbeider tett med FN.
Den enkelte må selv søke praktikantstilling der de ønsker. En praktikantperiode varer normalt i
2-6 mnd.
Krav for å søke stipend fra Utenriksdepartementet er bl.a.:
• at det foreligger tilbud om praktikantplass i en FN-organisasjon utenfor Norge eller i en
organisasjon som FN samarbeider med.
• at praksisen er ulønnet og varer i minst to måneder.
• at praktikantoppholdet ikke finner sted i land eller område med gjeldende reiseråd.
Stipendet kan bare utdeles en gang til hver person, og er begrenset oppad til 50 000 kroner
basert på kostnadsnivå ved tjenestestedet, oppholdets varighet og forventede reelle utgifter.
Tilbudet om stipend gjelder ikke for praktikantopphold som allerede er avsluttet.
UD har i en normalsituasjon budsjettert med 60-80 stipend pr år av maks beløp (50 000 kroner).
Grunnet Covid 19-pandemien forventes det et lavere antall søkere i 2021.

3.

Rapportering

Tildelingene skal benyttes i henhold til gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning, og det
skal rapporteres på tildelte midler og oppdrag i tråd med rapporteringskravene som er omtalt i
det ordinære tildelingsbrevet for 2021.
Norec skal rapportere særskilt på status for de nye oppgavene knyttet til JPO, UNV og
stipender i tertialrapportene og i årsrapporten for 2021.

4.

Oppdatert oversikt over tildelte midler

Under følger en oppdatert oversikt over tildelte midler i 2021 for Norec.
Kap.
140

Side 4

Post

Formål
Utenriksdepartementet

Beløp (i 1000
kroner)

21
144
01
70
171
73

Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Norsk senter for utvekslingssamarbeid, Norec
Driftsutgifter
Utvekslingsordninger, kan overføres
FNs utviklingsarbeid
Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak
i FN, kan overføres

Sum

Med vennlig hilsen

Hege Hertzberg
ass. utenriksråd
Knut Espeland
underdirektør
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400
57 373
116 462

34 000
208 235

