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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. Dette tildelingsbrevet, sammen med Instruks for virksomhets- og 

økonomistyring i saker som gjelder klima- og skogsatsingen i Norad, og Prop. 1 S (2015–

2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) og Innst. 9 S (2015-2016), utgjør en ettårig kontrakt 

mellom Klima- og miljødepartementet og Norad, avgrenset til saker som gjelder klima- og 

skogsatsingen. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 2016, og viser hva 

departementet vil prioritere og vektlegge for 2016. Tildelingsbrevet og instruksen er 

retningsgivende 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.  

2. PRIORITERINGER FOR NORAD I 2016 

Hovedprioriteringene i 2016 for Klima- og miljødepartementet er økt satsing på tiltak som 

bidrar til å redusere klimagassutslipp. Norge skal fortsatt være en viktig pådriver for å heve 

ambisjonsnivået i den internasjonale klimapolitikken. Klima- og skogsatsingen skal bidra til å 

redusere klimagassutslipp og nå de utviklingspolitiske målene til regjeringen. Tiltak for å 

redusere klimagassutslipp skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom blant annet bedret 

styresett i skog- og arealforvaltningen. Klima- og skogsatsingen bidrar til den internasjonale 

innsatsen med å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og degradering av skog i 

utviklingsland. I 2016 videreføres satsingen på 2,77 mrd. kroner. Rammen er noe redusert i 

2016 på grunn av store utgifter til mottak av flyktninger.  

 

Klima- og skogsatsingen prioriterer samarbeid med skogland for å oppnå tidlige og effektive 

verifiserte utslippsreduksjoner. Den overordnede endringsteorien og strategien for å oppnå 

dette er gjengitt i Prop. 1 S (2015-2016). Gjennom New York Declaration on Forests, inngått 

høsten 2014, og Lima Challenge, inngått våren 2015, har både skogland, donorland og en 

rekke aktører innen privat sektor forpliktet seg til arbeidet mot avskoging. I 2016 prioriteres 

samarbeid med privat sektor i større grad enn tidligere.  

I 2015 ble forvaltningen av klima- og skogsatsingen styrket, gjennom en økning av 

driftsbudsjettet til Norad, forvaltning av deler av porteføljen i KLD, og nye spesialutsendinger 

for klima- og skog høsten 2015 i Hanoi og Bogota. Også i 2016 vil det være behov for 

rådgivning og veiledning fra Norad knyttet til forvaltning av klima- og skogsatsingens avtaler 

og tilskudd både ved ambassadene og i KLD. 

I 2016 skal Norad gjennomføre Oslo REDD Exchange. Norad skal videre legge vekt på å 

kommunisere resultater av klima- og skogsatsingen, kunnskap om avskoging og regnskogens 

betydning, og samarbeide med kommunikasjonsenheten i KLD om dette. I 2016 vil Oslo 

REDD Exchange og resultatene fra sivilsamfunnsporteføljen 2013-2015 være prioriterte 

områder for kommunikasjonsarbeidet. Det settes i 2016 av midler under klima- og 

skogsatsingen til å gi tilskudd til tiltak som formidler kunnskap om satsingens mål, jf. kap. 4 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20152016/id2455649/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-kld-20152016/id2455649/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ec5b195e093f4e3da6b87e6fd54dd0f1/no/pdfs/prp201520160001t01dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-009/
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budsjett. Dersom det kommer større oppdrag om kommunikasjon vil disse gis i form av 

supplerende tildelingsbrev. 

Risikoanalyser og risikohåndtering i forvaltingen av klima- og skoginitiativets portefølje vil 

være høyt prioritert også i 2016. Norad skal løpende vurdere risiko i de avtalene som Norad 

forvalter. Tiltak skal settes inn ved behov. Omfanget av risikoanalysen og omfanget av 

tiltakene skal tilpasses det enkelte tiltaks egenart, herunder hva som er vesentlig og hva som 

er risikoen. Norad skal rapportere på risikoanalysene i årsrapporten, eller i et eget vedlegg til 

rapporten.  

Ved varslingssaker skal Norad følge opp i henhold til ansvarsdeling nedfelt i avtale mellom 

KLD og UD, jf. Norads instruks. Norad skal gjennomføre forvaltningsgjennomganger på 

vegne av KLD på aktuelle utestasjoner. UD koordinerer årlige bestillinger av 

forvaltningsgjennomganger med KLD. KLD skal motta rapport fra 

forvaltningsgjennomganger som omfatter klima- og skogmidler. KLDs kontrolldirektør skal 

holdes orientert om eventuelle granskninger og stikkprøver knyttet til midler som Norad er 

tildelt på kap. 1482, og skal konsulteres ved behov. 

2.1  RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG  

Nasjonalt klimamål 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 CO2-

utslipp 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. 

 

Resultatkrav 

1. Norad skal gjennomføre de norske forpliktelsene og bidra til fremdrift og måloppnåelse 

i følgende multilaterale avtaler i 2016: 

 Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Readiness Fund 

 UN REDD 

 Global Green Growth Institute (GGGI) (kjernestøtte) 

 Central African Forest Initiative (CAFI) 

 Forest Investment Program (FIP) 

 The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB) 

 The Partnership for Action on Green Economy (PAGE) 

 Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) 

 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

 

 

2. Norad skal gjennomføre de norske forpliktelsene og bidra til fremdrift og måloppnåelse 

i bilaterale avtaler og andre mindre avtaler som fremgår av vedlegg 1.  
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I tillegg skal Norad bidra til å gjennomføre avtaler som blir inngått i 2016, jf. 

oppdragsliste.  

 

3. Norad skal gjennom sivilsamfunnssatsingen bidra til å nå målene som er satt for 

satsingen. Det skal rapporteres på resultater i henhold til mål og indikatorer i det 

strategiske rammeverket for klima- og skogsatsingen. 

 

Rapportering for resultatkrav 1-3: 

Det skal rapporteres på resultater i henhold til mål og indikatorer i det strategiske 

rammeverket for klima- og skogsatsingen. 

 

Føringer 

1. KLD skal involveres i saker som innebærer politiske beslutninger og veivalg. 

2. I 2016 skal det legges vekt på å kommunisere resultater utad, både nasjonalt og 

internasjonalt. 

3. Klima- og skogsatsingen skal ses i sammenheng med den bredere grønn vekst-

agendaen. 

4. Norad skal drifte sekretariatet for Guyana REDD+ Investment Fund (GRIF) gjennom å 

ivareta de administrative oppgavene for styrets saksbehandling.  

5. Effektiv juridisk rådgivning skal prioriteres for klima- og skogsatsingens avtaler. 

6. Kompetanseprofilen for årsverkene som KLD finansierer i Norad skal rettes inn mot 

klima- og skogsatsingen sine konkrete behov. 

 

Oppdragsliste 2016 resultatområde 5 Klima 

 

Oppdrag – dokumenter som skal oversendes Klima- og 

miljødepartementet 

Tidsplan 

Statistikk 2015 – samlet norsk bistandsstatistikk 1. april 

Leveranser knyttet til hendelser i klima- og skogsatsingens 

milepælskalender for 2016, vedlegg 3 til tildelingsbrevet 

Løpende 

Oppdrag om forvaltning av eventuelle nye bilaterale avtaler vil gis 

Norad i supplerende tildelingsbrev  

Løpende 

Foreløpig rapportering på sivilsamfunnsportefølje 2013-2015 til 

bruk under Oslo REDD EX og Prop. 1 S 

1. juni 

Endelig erfaringsoppsummering av avsluttet 

sivilsamfunnsportefølje 2013-2015 

Avtales mot slutten av 

året 

Bidrag til rapportering til Stortinget om resultater i klima- og 

skogsatsingen, basert på resultatrammeverket 

Våren 2016, eget 

oppdrag vil komme 

Erfaringsrapport fra årets forvaltningsgjennomganger 31. januar 2017 

 

3. BUDSJETT – TILDELING OG FORUTSETNINGER 

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2015–2016), Stortingets 

forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med 

bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for økonomistyringen i staten, instruks 

for virksomhets- og økonomistyring, og andre regler som er fastsatt for disponeringen av 

statlige budsjettmidler.  
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Norad skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd med politiske 

signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og ressursforvaltning 

omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser forårsaket av nye og endrede 

oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme. 

Følgende midler tildeles i 2016: 

i 1000 kr 

Kap./Post Sald. budsjett 2016 Tildeling 2016 

1482.01 Driftsutgifter  93 772 25 522 

1482.73 Klima- og skogsatsingen, 

kan overføres 

2 673 598 1 337 000 

SUM kap. 1482 Internasjonale klima- og 

utviklingstiltak 

2 767 370 1 362 522 

 

Postomtale 

 

Kapittel 1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak 

 

Post 01 Driftsutgifter  

Posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for klima- og skogsatsingen i Norad.  

Følgende endringer er lagt inn i 2016:  

 4 mill. kroner til evalueringer er flyttet til posten i 2016 (Videreføring av RNB 2015) 

 2,3 mill. kroner til husleieutgifter, overført fra UDs budsjett (Videreføring av RNB 

2015) 

 1,1 mill. kroner som KLDs andel av utgifter knyttet til flytting av Norad i 2016 

Følgende årsverk ligger inne i bevilgningen: 

 13 faste årsverk 

 1,5 årsverk knyttet til etablering av ny portefølje i sivilsamfunnssatsingen og 

avslutning av forrige portefølje 

 1,5 årsverk knyttet til gjennomføring av Oslo REDD Exchange 2016 

Kompetanseprofilen for årsverkene skal rettes inn mot klima- og skogsatsingen sine konkrete 

behov, jf. føringer i avsnitt 2.1. 

 

Etter dette vil Norad disponere 25 522 300 kroner på kap. 1482, post 01 i 2016. Dette baserer 

seg på til sammen 16 årsverk for klima- og skogsatsingen.  

 

Post 73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres 

Endringer i 2016: 

 I 2016 settes det av midler på posten til eventuelle tilskudd Norad utbetaler med 

formål om å produsere og formidle kunnskap om klima- og skogsatsingens mål, jf. 

nytt formål for tilskuddsposten i revidert nasjonalbudsjett 2015, videreført i 2016. 

Behovet vurderes løpende utover året i dialog med KLD.  

 Det settes av inntil 8 mill. kroner på posten til gjennomføring av konferansen Oslo 

REDD Exchange i juni 2016. 
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 Fordelingen av klima- og skogsatsingens portefølje mellom Norad og KLD for 2016 

fremgår av vedlegg 1 

 

Mindre summer 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 Tildeling  

i 1000 kr 

Beskrivelse 

Tilskudd til sivile 

samfunnsorganisasjoner 

310 000 Ny portefølje 2015-2020, samt IDH 

Multilaterale organisasjoner 185 000 UN-REDD, UNDP, GGGI, PAGE 

Bilaterale partnerskap 685 000 Guyana, Liberia, Kongobassenget, Peru 

Andre avtaler 157 000 Inkl. tilskudd til kunnskapsformidling, Oslo 

REDD Exchange, Governors Climate Fund 

og andre avtaler jf. vedlegg 1.  

Totalt 1 337 000  

 

4. RAPPORTERING 

Norad skal rapportere resultater og årsregnskap i foreløpig rapportering på tildelingsbrevet og 

endelig årsrapport, som viser status per 31. august og 31.desember 2016. Rapporteringen skal 

knyttes opp mot resultater i henhold til målene og indikatorene i klima- og skogsatsingens 

strategiske rammeverk, jf. vedlegg 2 til tildelingsbrevet. Rapportene skal foreligge minst to 

uker før etatsstyringsmøtene. Årsrapporten dekker både Utenriksdepartementets og Klima- og 

miljødepartementets oppdrag til Norad. Norad følger Finansdepartementets krav og DFØs 

retningslinjer for årsrapportering. 

 

Frister for rapporteringer i 2016 er: 

Avviksrapportering 13. mai 2016 

Foreløpig årsrapport 15. september 2016 

Endelig årsregnskap 3. februar 2017 

Endelig årsrapport felles til UD og KLD 15. mars 2017  

 

Årsrapporten skal publiseres på departementets og virksomhetens hjemmesider innen 1. mai. 

5. MØTEPLAN 

Møtedato

  

Møtetype Punkter til dagsorden Frist for 

saker 

Merknad 

  

11. april  

kl. 12.30-14 

Etatsstyringsmøte 

1/2016 

Rapportering på årsrapport 2015 2 uker før  

6. oktober 

kl. 10-11.30 

Etatsstyringsmøte 

2/2016 

Foreløpig rapportering på 

tildelingsbrevet 2016 og 

orientering om budsjett 2017 

2 uker før  

 


