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Innledning

Utenriksdepartementet viser til Prop. 1 S (2012-2013) og Innst. 7 S (2012-2013) og
meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets tildelinger og
styringssignaler for Norad i 2013.

Prioriterte tematiske områder

Norad skal i sitt arbeid særskilt prioritere følgende tematiske områder:

Rettferdig fordeling: I mange land øker ulikhetene dramatisk. Å sikre at den
økonomiske veksten kommer hele befolkningen til gode, avhenger av en rekke
forhold. Utenriksdepartementet arbeider med en melding til Stortinget om
rettferdig fordeling. Vår bistand skal i større grad bidra til en mer rettferdig
fordeling av ressursene i det enkelte samarbeidsland. Dette inkluderer finansiell
åpenhet gjennom initiativer som Skatt for utvikling og Olje for utvikling, arbeid mot
ulovlig kapitalflyt, for demokrati, gjennom sosial dialog, et aktivt sivilt samfunn og
fordelingstiltak. Norge vil bruke sin stemme i de internasjonale fora, inldudert i
utviklingsbankene, for å fremme inkluderende vekst

• Energi for alle: Tilgang til energi er nødvendig for sosial og økonomisk utvilding.
For å møte de globale klimautfordringene er det avgjørende at denne energien i
økende grad kommer fra fornybare energikilder. Norsk støtte skal kun gis til
fornybar energi. Arbeidet med å sikre fornybar energi til de fattigste er konsentrert
om Ren energi for utvikling, Energi+ og andre internasjonale initiativer, og
prosesser som SE4All og FNs Post 2015-arbeid.



Kvinner og likestilling: Kvinners rettigheter og likestilling er sentralt i
utviklingspolitikken. Dette inkluderer arbeid med seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter. Det vil bli etablert et eget prosjekt i Utenriksdepartementet som skal
arbeide med dette. Det legges også vekt på å sikre at kjønnsperspektivet og
intensjonen i resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet er integrert i alt arbeid
hvor dette er relevant.

Global helse: Meld. St. 11 (2011-2012) «Global helse i utenriks- og
utviklingspolitikken» legger rammene for arbeidet med global helse fram mot 2020.
Meldingens tre satsingsområder, «styrke kvinners og barns rettigheter og helse,
redusere sykdomsbyrden med vekt på forebygging, og fremme menneskelig
sikkerhet gjennom helse», skal følges opp og videreutvikles. I 2013 vil det bli laget
en felles rapport om innsatsen, i samarbeid med alle relevante aktører, herunder
sivilt samfunn. Norges internasjonale pådriverrolle for å bedre kvinners og barns
helse vil fortsatt være sentral. I 2013 vil arbeidet særlig omfatte oppfølging av FNs
kommisjon for livsviktige medisiner for kvinner og barn, ledet av statsministeren.
Økt støtte til vaksinering av barn gjennom GAVI og fortsatt innsats for å bekjempe
hiv/aids er også sentrale prioriteringer.

Klima og miljø: Fattigdomsbekjempelse som også møter de globale
miljøutfordringene, er et prioritert område. Norges pådriverrolle i det internasjonale
klimaarbeidet er en viktig del av dette. Sentrale prioriteringer er skog, ren energi,
klimafinansiering og klimatilpasning, særlig matsikkerhet og forebygging av
naturkatastrofer, og bevaring av naturmangfold. Klima- og skogprosjektet er en
hovedsatsning. FNs konferanse om bærekraftig utvikling, Rio+20, skal følges opp
på områder som utvikling av bærekraftsmål og grønn økonomi/vekst. Regjeringens
strategi for matsikkerhet, «Matsikkerhet i et klimaperspektiv», legger de politiske
føringene for en samlet norsk satsning på økt matsikkerhet.

3. Hovedmål

Norad skal, basert på «Norads strategi mot 2015. Resultater i kampen mot fattigdom»,
legge følgende til grunn for virksomhetens drift i 2013:

Faglig rådgivning

Norad skal:
sikre relevans, kvalitet og effektivitet i rådgivningen.
gi faglige råd som er mest mulig praktisk anvendelige for sine oppdragsgivere.

Kvalitetssikring, resultatoppfølging og kontroll

Norads kvalitetssikring skal bidra til:
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at utviklingssamarbeidet gjennomføres med høy faglig standard innen rammen av
Stortingets forutsetninger, politiske føringer, regler for offentlig forvaltning og
prinsippet om nufitoleranse for korrupsjon.
at Norge etterlever internasjonale kjøreregler som fremmer eierskap og bærekraft
hos samarbeidspartene, med særlig vekt på resultater i mottakerlandene.
at Norad i tillegg til resultatansvar for midlene etaten selv forvalter, gir råd om
resultatstyring og risikohåndtering.
at tverrgående hensyn ivaretas.

Tilskuddsforvaltning

Norad skal nå målene for bevilgningene som Norad forvalter, mest mulig effektivt.

Kommunikasjon

Norads kommunikasjon med det norske samfunnet skal bidra til:
å skape grunnlag for gode valg i bistanden gjennom opplysning, debatt og
motivasjon.
at Norad fremstår som en aktiv aktør på mange arenaer, både for å skape tillit og
legitimitet til bistanden og for å fremme og møte kritisk debatt.
Ett Norad: Norad skal fremstå både eksternt og internt som en samlet enhet.

Evaluering

Evalueringsarbeidet har som mål:
å bidra til vurdering av om bistanden skaper resultater i fattige land, og rapportere
om resultatene til politiske beslutningstakere og allmennheten.
å fremme læring i bistandsadministrasjonen, inkludert i internasjonale og norske
organisasjoner.
å bidra til informasjon og debatt, både i det norske samfunnet og hos dem som
gjennomfører utviklingssamarbeidet.
å sørge for best mulig kvalitet i evalueringene og sikre at de gjøres uavhengig av
ansvarlige og gjennomførende myndigheter og organisasjoner.

4. Mål for 2013

4.1 Strategiske utfordringer og satsningsområder for 2013

Rettferdig fordeling: I den planlagte meldingen til Stortinget om rettferdig
fordeling vil styrking av Skatt for utvikling (Sfu) og Olje for utvikling (Ofu) være
et hovedområde, og det er en klar forventning om at Norad styrker begge
sekretariatene for at de sammen skal utgjøre et solid fagmiljø for skatt- og
finansforvaltning. Videre forventes det at Norad ivaretar oppgaver som følger av
fordelingsmeldingen, bl.a. når det gjelder å inkludere et bredere
fordelingsperspektiv, vurdering av ordninger med direkte pengeoverføringer,
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skatteparadis/naturressursforvaltning, demokratianalyse og støtte til
reforhandling av gruvekontrakter.

I tillegg forventes Norad fortsatt å bidra til helhetlig tenkning omkring skatt og
ulovlig kapitalllyt og til å sikre en sterk og tydelig norsk profil internasjonalt på
dette området.

Energi for alle: Norad skal videreføre innsatsen innenfor Ren energi for
utvikling, herunder faglig rådgivning overfor ambassadene og
Utenriksdepartementet. Norad bes også å prioritere bidrag til den videre
satsningen på Energi+ i henhold til ny regjeringsbehandling, herunder forvalte
prosjekter etter nærmere avtale og bidra til en samordning av Ren energi for
utvikling og Energi+ i relevante land.

Utenriksdepartementet er kontaktpunkt for SE4A11, men ber om at Norad setter
av ressurser til å inngå som faglig rådgiver i den videre oppfølgingen.

Norge er co-sponsor til den UNDP-initierte globale konsultasjonsprosessen om
energi (Post 2015-mål), og Norad skal prioritere ressurser til denne prosessen i
2013.

Kvinner og likestiffing: Norad bes om å følge opp gjennomgangen av
handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling og bidra til utarbeidelse
av ny handlingsplan i henhold til bestilling fra departementet. Norad har
sekretariatsansvar for pilotambassadene for likestilling og skal delta i
forberedelse og gjennomføring av styremøter i UNWomen.

Norad bes om å delta i arbeidet med kvinner og likestilling i FN-sammenheng,
inkludert i FNs kvinnekommisjon, Beijing +20 og for likestillingens plass i Post
2015-agendaen.

Norad bes bidra i arbeidet knyttet til «Kvinner, fred og sikkerhet — Strategisk
plan 2011-2013», inkludert utarbeidelse av framdriftsrapport 2013 og arbeidet
med å utarbeide ny strategisk plan. Norad bes også om å vurdere søknader om
støtte og øvrig faglig rådgivning.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) får en særlig prioritet i
2013. Norad bes om å utarbeide faktaark om sentrale temaer relatert til SRHR,
inkludert om Norges egne erfaringer, utarbeidelse av veileder, vurdering av
søknader om støtte og øvrig faglig rådgivning.

Global helse: Norad skal bidra til oppfølging av Meld. St. 11 (2011-2012) «Global
helse i utenriks- og utviklingspolitikken» og i oppfølging av FNs
generalsekretærs kampanje «Every Woman Every Child», herunder ha et
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spesielt ansvar for oppfølging av FN-kommisjonen for livsviktige medisiner til
kvinner og barn i utviklingsland, samt «Family Planning 2020». Norad skal gi
faglig støtte og bidra i arbeidet i globale fond og organisasjoner innen
vaksinering, hiv/aids og helsesystemstyrking, inklusiv helsepersonell.

• Klima  og miljø: Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i alle relevante
sammenhenger. Norad skal bidra i oppfølging av Rio+20 og Meld. St. 14 (2010-
2011) «Mot en grønnere utvikling», herunder gi faglig støtte innen områder som
grønn økonomi, utvikling av globale bærekraftsmål og internasjonal
landbruksforskning. Norad skal bidra med faglig støtte innen klimatilpasning og
klimafinansiering. Det legges opp til økt delegering av forvaltning til Norad
innen klimatilpasning og biologisk mangfold. Departementet vil komme tilbake
til dette i senere tildelingsbrev.

Klima- og skoginitiativet skal gå til innsats mot avskoging og skogforringelse i
utviklingsland (REDD+). Norad skal bidra med faglig rådgiving for klima- og
skogprosjektet, herunder bidra til å sikre utviklingseffekten av satsningen.
Norad skal videre forvalte alle hjemmestyrte tiltak i tråd med føringene i
styringsdokumentet besluttet av miljøvernministeren og utviklingsministeren 24.
september 2012 og presiseringene i vedlegg 1 til dette dokument, samt forvalte
midler til sivilt samfunns deltakelse i initiativet i tråd med tidligere praksis. De
vedtatte klimapolitiske og utviklingspolitiske mål skal ligge til grunn for
forvaltningen.

Det forventes et tett samarbeid med Norad i gjennomføringen av strategien for
matsikkerhet. Det forutsettes at Norad er kjent med strategien og dens
utviklingspolitiske og faglige prioriteringer, og at disse legges til grunn for
Norads samlede satsning på matsikkerhet. Matsikkerhetsprosjektet vil komme
tilbake med spesifikke bestillinger i løpet av virksomhetsåret, og til Norads mer
konkrete roller knyttet til oppfølgingen av strategien.

4.2 Andre prioriterte områder

Norad forventes å bidra også på andre tematiske områder, herunder:

Utdanning: Norad skal bidra til å fremme utdanning som en viktig sektor i
utviklingspolitikken. Grunnskole eller andre relevante utdanningstilbud for
marginaliserte og ekskluderte grupper, særlig i områder med krig og konflikt, skal
vektlegges. Innenfor gjeldende politiske rammeverk skal Norad delta i relevante
internasjonale fora for på best mulig måte å bygge og vedlikeholde sin kompetanse om
utdanningspolitiske spørsmål. Utviklingen av en rasjonell, global arkitektur for
utdanningsfeltet, herunder arbeidet med nye «Post 2015-utviklingsmål for utdanning»
skal prioriteres i Norads deltakelse i internasjonale fora. Norad skal i kommende
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toårsperiode følge opp styrearbeidet i Det globale partnerskapet for utdanning (GPE)
og inneha koordineringsfunksjonen i vår styregruppe.

Stats- o fredsb in : Norad skal, gjennom rådgivning, bidra til å styrke bistanden til
sårbare stater med særlig vekt på prinsippene i New Deal-rammeverket, som innebærer
nye former for samarbeid mellom myndighetene og givere. Dette omfatter både
deltakelse på relevante møter i internasjonale fora som OECD/INCAF, FN og
Verdensbanken, samt faglig rådgivning i norsk engasjement i utvalgte land.

Menneskeretti heter o demokrati: Norad skal bistå i arbeidet i FNs
menneskerettighetsråd og 3. komit, særlig knyttet til retten til mat, vann, helse,
menneskerettigheter og ekstrem fattigdom samt retten til utvikling. Norad bes også om
å bidra med faglig rådgivning om ytringsfrihet og frie medier, inkludert å representere
Norge i styret i IPDC/Unesco.

Norad skal bistå i arbeidet med videreutvikling av tilnærminger til
menneskerettighetsbasert utvikling og styrking av demokrati i samarbeidslandene.
Norad skal videre bistå i arbeidet med forberedelse til og oppfølging av ratifisering av
konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRDP).

Norad skal bistå i arbeidet med å fremme rettigheter basert på seksuell orientering og
kjønnsidentitet, inkludert oppdatering av veiledningen om fremme av rettigheter for
lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) og forberedelse til Oslokonferansen
om LHBT i april.

Norad bes om å bistå med rådgivning om internasjonal og nasjonal oppfølging av FNs
Guiding Prineiples on Business and Human Rights.

4.3 Multilateralt arbeid, tverrgående hensyn, kvalitetssikring og
tilskuddsforvaltning

• Multilateralt arbeid:  Arbeidet fram mot nye strategiske planer (2014-2017) for
UNDP, UNFPA og UNICEF, med tilhørende nye resultatrammeverk og
resultatorienterte integrerte budsjetter, er prioritert på norsk side. Norad bes om
å bidra med faglige vurderinger av hvordan organisasjonene bør innrette sin
virksomhet i kommende planperiode, herunder også vurdere årsrapporter og
evalueringsrapporter. Arbeidet for å bidra til forbedring av organisasjonenes
resultatrammeverk videreføres, herunder gjennom fortsatt deltakelse i
resultatekspertgruppene for UNDP og UNICEF. Det anses hensiktsmessig at
Norad i større grad deltar på styremøter. Norad bes om å bistå departementet i
arbeidet med organisasjonens integrerte budsjetter og foreta faglige vurderinger
av revisjonsrapporter, årsrapportene fra organisasjonenes internrevisjoner samt
gjennomgå internrevisjonsrapporter, jf. at disse nå blir offentlig tilgjengelig.
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Norad bes om å videreføre deltakelsen i «Multilateral Organisations
Performance Assessment Network» (MOPAN), herunder lede «Technical
Working Group». Rapporter fra MOPAN-gjennomganger og andre
partnervurderinger forutsettes lagt til grunn for rådgivingen knyttet til
styrearbeid m.m. i multilaterale organisasjoner når det er relevant.

Arbeidet med vurdering av multilaterale organisasjoner i forbindelse med Prop.
1 S for 2014 og utarbeidelsen av profilarkene for 2013 skal koordineres i en og
samme prosess. Norad bes om å bidra med metodiske spørsmål knyttet til
vurderingen og kvalitetssikring av arbeidet.

Norad skal videreføre arbeidet med å bistå departementet med vurderinger
knyttet til utviklingsbankene. Det bes spesielt om faglige innspill og forslag til
posisjoner på utvalgte prioriterte saker (eks. fordelingsagenda, herunder kvinner
og likestilling, sårbare stater, resultatrammeverk) knyttet til
påfyllingsforhandlinger i ADF og IDA.

Norad bes om å bidra med faglig rådgivning på næringsutvikling og handel
generelt med særlig oppmerksomhet om utviklingsbankene, ILO og relevante,
handelsrettede multilaterale organisasjoner.

Tverrgående hensyn:  Norad skal bidra til å integrere rettighetsperspektivet i
relevante sammenhenger slik at utviklingssamarbeidet bidrar til å styrke
statenes evne til å oppfylle sine forpliktelser og individenes evne til å kreve sine
rettigheter oppfylt.

Norad skal integrere likestillingsaspektet i sin faglige rådgivning, jf.
handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet,
strategi for oppfølging av Sikkerhetsrådets resolusjoner om kvinner, fred og
sikkerhet, og St.meld. nr. 11 (2007-2008) «På like vilkår - kvinners rettigheter og
likestilling i utviklingspolitikken».

Det skal tas miljøhensyn i alle norske samarbeidstiltak. Norad skal bidra til å
kvalitetssikre den bilaterale og multilaterale bistanden og å påse at
internasjonale retningslinjer for miljøsikring av tiltak som Norad støtter, blir
fulgt opp i praksis.

Bekjempelse av økonomiske misligheter skal integreres i den faglige
rådgivningen, samt i alle pågående og planlagte tiltak, med spesiell
oppmerksomhet om tiltak innenfor klima-, miljø-, skog- og olje- og
energisamarbeidet, der nye bistandsformer nå utvikles.

Kvalitetssikring, resultatoppfølging og kontroll:  Norad skal forestå
forvaltningsgjennomganger på bestilling fra departementet.
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Forvaltningsgjennomgangene skal tilpasses behovet ved det enkelte
organisasjonsledd med hensyn til vektlegging av opplæring, rådgivning og
kontroll.

Norad skal bistå Utenriksdepartementet med juridisk rådgivning og
kvalitetssikring i forbindelse med utarbeidelse og oppfølging av avtaler og
kontrakter, herunder også utarbeidelse og revidering av avtalemaler som
rammeavtaler med FN-systemet.

Norad har ansvar for Norges statistikkrapportering til OECD og bes rapportere i
henhold til OECD/DACs kriterier og frister. Norad skal sikre høy
fagkompetanse på DACs ODA-regelverk og bistå departementet i løpende
vurdering av regelverket, inkludert diskusjonen om behovet for fremtidig
revidering.

Norad skal bistå departementet med å tilrettelegge departementets metodiske
rammeverk for risikostyring til tilskuddsforvaltningen, og skal fortsatt bidra i
departementets arbeid med å revidere håndbøker i tilskuddsforvaltning.

Tilskuddsforvaltning:  Norad skal forvalte tilskudd i samsvar med lovverket og
de til enhver tid gjeldende ordningsregelverk.

Utenriksdepartementet ber Norad være oppmerksom på at ytterligere
forvaltningsoppgaver kan bli lagt til Norad i løpet av 2013.

5. Særskilte oppgaver

Norad skal føre dialog med sivilt samfunns organisasjoner i Norge, samt ha god
kjennskap til disse organisasjonenes internasjonale engasjement.

Norad bes, etter bestilling, bistå med forvaltningsfaglig kvalitetssikring og
rådgivning ved tilskudd innen kulturfeltet.

Norad skal bidra til utvikling og gjennomføring av opplæringstiltak i regi av
Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS), i samarbeid med departementet. Det
vil bli sendt en egen bestilling på hvilke kurs Norad forventes å
utvikle/gjennomføre/bidra til i 2013. Norad skal delta i Fagrådet for
kompetanseutvikling og relevante underliggende arbeidsgrupper.

Norad skal ivareta sekretariatsfunksjoner for satsningene Olje for utvikling, Ren
energi og Skatt for utvikling i tråd med disses respektive mandater og føringer.
Norad skal også forestå sekretariatsfunksjonene for flergiverfondene «Trust Fund
for Environmental and Socially Sustainable Development» (TFESSD) og
«Norwegian Trust Fund — Private Sector and Infrastructure» (NTF-PSI).
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Utviklingshusets videre drift er under vurdering i Utenriksdepartementet. Norad
har, inntil videre, ansvaret for driften av Utviklingshuset og bes rapportere om
besøksfrekvens og bruken av huset i fremdriftsrapportering, jf. vedlegg 2.

I ekstraordinære situasjoner, som ved naturkatastrofer og andre humanitære kriser,
må Norad være beredt til å bistå utover det som hører inn under Norads ordinære
virksomhet.

Rapportering og resultatoppfølging

Departementet ber Norad om å utarbeide en årsrapport for 2012. Årsrapporten skal gi
en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten og skal kortfattet analysere
graden av resultatoppnåelse med utgangspunkt i de styringssignaler som ble gitt i
tildelingsbrevet for 2012. Årsrapporten skal også beskrive administrative og andre
forhold som er omtalt i tildelingsbrevet.

Departementet ser det som en viktig oppgave å videreutvikle mål- og resultatstyringen i
Norad. Med bakgrunn i dette bes Norad om å igangsette et arbeid i 2013 hvor det
utvikles indikatorer for hvert av Norads hovedmål. Indikatorene forelegges
departementet høsten 2013, med sikte på at disse vil inngå i Tildelingsbrev 1 for 2014.

Rapporten skal også gi grunnlag for resultatrapportering til Stortinget for tilskudd
Norad forvalter. Denne rapporteringen skal ta utgangspunkt i målformuleringene i
budsjettproposisjonen. Norad skal videre i sin årsrapport gi en situasjonsbeskrivelse
knyttet til tilskudd som Norad forvalter, og rapportere om tremdrift og oppnådde
resultater.

Norad skal i årsrapporten beskrive etiske og holdningsskapende spørsmål
virksomheten har arbeidet med. Norad skal videre gi en likestillingsredegjørelse i tråd
med veileder for «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og
rapporteringsplikten». Årsrapporten skal også beskrive status for arbeidet med
sikkerhet og beredskap, inkludert planverket.

I sin fremdriftsrapport 2/2013 skal Norad presentere status for sentrale føringer i
Tildelingsbrev 1/2013. Det skal legges vekt på å synliggjøre eventuelle avvik.

Det vises forøvrig til vedlegg 2 — Rapporteringskalender.

Administrative og andre forhold

Etiske retningslinjer: Norad skal utføre sine oppgaver i tråd med etiske retningslinjer
for statstjenesten (revidert 26. april 2012). Departementet legger til grunn at statens
generelle etiske retningslinjer er fulgt opp i alle ledd i virksomheten, og at Norad
vurderer om det er behov for utarbeidelse av egne etiske retningslinjer tilpasset
virksomheten.
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Kompetanse: De ansatte er den viktigste innsatsfaktoren i Norad. Bemanning og
personalforvaltning må knyttes til virksomhetens hovedmål. Norad står overfor
uffordrende faglige spørsmål som stiller krav til de ansattes kompetanse. Virksomheten
må løpende vurdere behovet for spesialisering og spisskompetanse på utvalgte
områder.

Anskaffelser: Utenriksdepartementet og ambassadene kan ikke benytte Norads
rammeavtaler, og Norad kan ikke benytte Utenriksdepartementets avtaler. Dette følger
av Lov om offentlige anskaffelsers § 5 og kravet om forutberegnelighet og konkurranse
ved alle anskaffelser. Dette er også hjemlet i Forskrift om offentlige anskaffelser § 6-
1 (3) og § 15-1 (3) .

Alle henvendelser fra Utenriksdepartementet og ambassadene om anskaffelser bes
videreformidlet til Seksjon for anskaffelser i Utenriksdepartementet.

Internkontroll: Utenriksdepartementet legger til grunn at Norad har en effektiv intern
kontroll. Intern kontroll omfatter tiltak og metoder som virksomheten gjennomfører for
å forebygge styringssvikt, feil og mangler. Gjennomføring av effektiv intern kontroll
står sentralt i oppfølgingen av gjeldende økonomiregelverk. Det skal gjennomføres
risikovurderinger både som en del av den interne styringen av Norad, og i forbindelse
med forvaltningen av Norads budsjett.

Nulltoleranse: Norad skal praktisere nulltoleranse for økonomiske misligheter i
forvaltningen av budsjettmidler, for tilskuddsmidler så vel som driftsmidler, jf. brev 1.
november 2010 med vedlagt notat 9. juni 2010 om ̀ Nulltoleranse for korrupsjon.
Utdyping av innholdet i politikken'. Alle saker som angår mistanker om økonomiske
misligheter, skal umiddelbart meldes til Utenriksdepartementet v/ Sentral
kontrollenhet. Norad skal følge opp sakene med høy grad av aktsomhet i tråd med
gjeldende regler og god forvaltningsskikk. Midler skal fryses, dvs, videre utbetaling
stilles i bero, når det foreligger begrunnet mistanke i konkrete tilfeller. Midler som
dokumenteres omfattet av misligheter, inkludert midler som avtalepartner ikke kan
redegjøre for bruken av på en akseptabel måte i henhold til avtale, skal kreves
tilbakebetalt. Spørsmålet om straffeforfølging skal alltid vurderes. Forslag om å
anmelde saksforhold overfor andre lands myndigheter skal alltid forelegges Sentral
kontrollenhet. Eventuelle spørsmål om immunitet og verneting skal drøftes med
departementet. Norad har ikke fullmakt til å ettergi krav, stille krav i bero eller la være
å fremme krav avledet av statens midler, og skal alltid ta opp slike spørsmål med
Sentral kontrollenhet. Norad skal informere Sentral kontrollenhet i umiddelbar
etterkant av at registrerte saker er ferdigbehandlet om hvilke konklusjoner som ble
trukket i saken, om reaksjonsformer, størrelsen på eventuelt tilbakebetalt beløp og
samlet utbetalt beløp.

Norad skal informere departementet om eventuelle endringer i organiseringen av og
retningslinjer for arbeidet med å håndtere saker som gjelder mistanke om økonomiske
misligheter innenfor de budsjettmidlene som Norad tildeles.

Side 10



Sikkerhet og beredskap, herunder infonnasjonssikkerhet:
Utenriksdepartementet forutsetter at Norad etablerer og fører intern kontroll med et
systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid som dekker de beskyttelsesverdige
verdier Norad rår over, herunder personell, informasjon og materiell.

God informasjonssikkerhet er viktig for å ivareta konfldensialitet, integritet og
tilgjengelighet til informasjon som forvaltes på egne eller på vegne av andre. En
forutsetning for å ivareta dette er å være bevisst på eksisterende risiko, og tilpasse
risikoreduserende tiltak til disse. Et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)
er et viktig og nyttig hjelpemiddel i så måte, og Norad oppfordres til å fortsette
planlagte aktiviteter for å innføre dette. Det er også viktig å se dette i sammenheng med
Utenriksdepartementets styringssystem gitt at sentrale IKT-tjenester er samordnet og
integrert.

Norad skal til en hver tid ha et planverk innenfor sikkerhet og beredskap som tydelig
redegjør for ansvar, organisering og kontaktpunkter i håndtering av krisesituasjoner.
Organisasjonen skal øves jevnlig i bruk av planverket, minimum en gang per år.
Evaluering av øvelsen skal sendes Utenriksdepartementet v/ Seksjon for sikkerhet og
beredskap snarest mulig etter gjennomføringen av øvelsen.

Utenriksdepartementet minner om den lovpålagte plikt til å autorisere personell som
skal behandle gradert materiale, og forutsetter at Norad innfører gode rutiner for å
sikre dette.

Strategisk dialog mellom departementet og Norad:  Det vil i 2013 bli avholdt tre
etatsstyringsmøter, jf. vedlegg 2. En vesentlig del av samhandlingen mellom
departementet og Norad vil skje i form av løpende arbeidsmøter samt gjennom
deltakelse i ulike grupper, nettverk og prosjekter. Norad skal utarbeide en
etatsvirksomhetsplan for 2013 som grunnlag for drøftelser i etatsstyringsmøte 1/2013.

Norad skal ha fleksibilitet til å kunne møte bestillinger i løpet av året som ikke var
planlagt eller kjent ved utarbeidelse av virksomhetsplaner.

Norad skal på egnet måte orientere departementet om hendelser med antatt vesentlig
mediemessig eller politisk interesse.

8. Regjeringens fellesføringer

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for alle
forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt.
Virksomheten skal i forbindelse med årsrapporten, alternativt halvårsrapporten eller 2.
tertialrapport, sende en rapport om sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten skal
følge disposisjonen under: htt : www.re 'erin en.no nb de d tema sam nnssikkerhet-o -
beredska sub mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299.
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9. Budsjetdldelinger for 2013

Utenriksdepartementet tildeler Norad følgende budsjettniidler for 2013. Føringer for
bruk av midlene er angitt i vedlegg 1.

Driftsmidler
Kap. 141.01
Kap. 160.01
Kap. 165.01
Kap. 166.01

Direktoratet for utviklingssamarbeid, drift
Sivilt samfunn og demokratiutvikling, drift
Forskning, kompetanseheving og evaluering, drift
Miljø og bærekraftig utvikling, drift

i tusen kroner
216 500
29 350
82 000
13 000

Sum driftsposter

Tilskuddsmidler

340 850

Kap. 150.78 Regionbevilgning for Afrika




154 470
Kap. 151.72 Regionbevilgning for Asia




65 000
Kap. 160.70 Sivilt samfunn 1 423 000
Kap. 160.71 Frivillige organisasjoners opplysningsarbeid




91 000
Kap. 160.72 Demokratistøtte/partier




8 000
Kap. 160.75 Internasjonale organisasjoner og nettverk




172 500
Kap. 161.70 Næringsutvikling




184 000
Kap. 162.70 Overgangsbistand




179 681
Kap. 163.71 Humanitær bistand og menneskerettigheter




13 000
Kap. 163.72 Menneskerettigheter




7 500
Kap. 164.70 Fred, forsoning og demokratitiltak




8 000
Kap. 165.45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold




45 000
Kap. 165.70 Forskning og høyere utdanning




295 500
Kap. 165.71 Faglig samarbeid




161 950
Kap. 166.71 Internasjonale prosesser og konvensjoner




5 150
Kap. 166.72 Int. miljøprosesser og bærekraftig utvikling




19 500
Kap. 166.73 Klima- og skogsatsingen 2 045 000
Kap. 166.74 Fornybar energi




144 500
Kap. 168.70 Kvinner og likestilling




85 000
Kap. 169.70 Vaksine og helse




125 000
Kap. 169.71 Andre helse- og aidstiltak




45 000
Kap. 170.81 Internasjonal landbruksforskning




150 000
Sum tilskuddsposter  5 427 751

Heikki Eidsvoll Holmås
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Vedlegg 1 - Tildeling av budsjettmidler for 2013

1 Driftsmidler

Kap 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Post 01 Driftsutgifter tildeles med 216,5 mill. kroner.

Norad skal yte faglig rådgivning av høy kvalitet på bestilling fra departementet og
utenriksstasjonene. Rådgivningen vil omfatte både forvaltningsmessige og sektorfaglige
aspekter ved alle bistandsformer. Rådgivningen skal bidra til god forvaltningspraksis og
forbedret resultat- og risikostyring og resultatrapportering i alle deler av
bistandsforvaltningen. Norad bidrar med bistandsfaglig rådgivning til hele
utenrikstjenesten innenfor samtlige av regjeringens utviklingspolitiske
satsningsområder. Tverrgående hensyn, som likestilling, korrupsjonsbekjempelse og
miljø- og klimahensyn, skal ivaretas i alle relevante sammenhenger. Bekjempelse av
økonomiske misligheter skal ha en sentral plass i Norads virksomhet.

Kap 160 Sivilt samfunn og demokrafiutvikling

Post 01 Driftsutgifter tildeles med 29,35 mill. kroner.

Tildelingen skal brukes til å kommunisere resultater fra norsk bistand og tilrettelegge
for bred og økt debatt om utviklingsspørsmål. Posten omfatter utgivelse av
Bistandsaktuelt og drift av Utviklingshuset. Norges bidrag til internettportalen Business
Anti-CorruptionPortal skal dekkes over denne tildelingen. Bruk under denne posten
skal kunne rapporteres til OECD/DAC som 998.20 «Promotion of development
awareness».

Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering

Post 01 Driftsutgifter tildeles med 82 mill. kroner.

Tildelingen skal bidra til å sikre kvalitet og effektivitet i utviklingssamarbeidet, og kan
benyttes til faglige tjenester til vurderinger, studier, utredninger mv., samt til evaluering
av utviklingstiltak, inkludert samarbeid med mottakere og andre givere. Ved kjøp av
konsulenttjenester skal Norad påse at regelverket for offentlige anskaffelser følges. For
evalueringsvirksomhet knyttet til regjeringens klima og skogprosjekt vises til kap/post
166.73.

Kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling

Post 01 Driftsutgifter tildeles med 13 mill. kroner.



Tildelingen skal dekke alle driftskostnader knyttet til Norads medvirkning i
Regjeringens og skoginitiativ, herunder lønn, administrasjon, reiseutgifter m.v.

I forbindelse med overføring av forvaltningsansvaret fra UD til Norad av Klima- og
skogprosjektet er det lagt opp til nye stillinger i Norad. Faglig og forvaltningsmessig
kvalitetssikring videreføres.

2. Tilskuddsmidler

Kap 150 Bistand til Afrika

Post 78 Regionbevilgning for Afrika tildeles med 154,47 mill. kroner.

Tildelingen er ledd i å konsentrere forvaltningen av støtte som kanaliseres gjennom
norske organisasjoner i Norad. Denne tildelingen gjelder innsatser i følgende land:

Angola 22 mill. kroner
Etiopia 25 mill. kroner
Tanzania 10 mill. kroner
Liberia 38,17 mill. kroner
Madagaskar 9,5 mill. kroner
Malawi 3,6 mill. kroner
Mosambik 3 mill. kroner
Mali 11,7 mill. kroner
Zambia 8 mill. kroner

For nærmere informasjon om innsatsen i det enkelte land vises det til den løpende
kontakten med departementet inkludert stasjonene. Tildelingen øremerket Liberia
inkluderer samarbeidet om Kontinentalsokkelinitiativet.

Denne tildelingen gjelder også følgende regionale innsatser:
Kontinentalsokkelinitiativet 2 mill. kroner
Hiv/Aids teamet Lusaka 35 mill. kroner
"Doing responsible business in Africa" 1,5 mill. kroner

Eventuelle behov for justering av rammene knyttet til det enkelte land skal forelegges
departementet for forhåndsgodgodkjennelse. Forvaltning av midler over denne kap.
posten forutsetter tett dialog med departementet.

Kap 151 Bistand til Asia

Post 72 Regionbevilgning for Afghanistan og Pakistan tildeles med 65 mill. kroner.



Tildelingen er et ledd i å konsentrere forvaltningen av støtte som kanaliseres gjennom
norske organisasjoner i Norad. Denne tildelingen gjelder innsatsen til
Afghanistankomiteen i Norge, Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen i Afghanistan.

For nærmere informasjon om innsatsen til den enkelte organisasjon, vises det til den
løpende kontakten med departementet inkludert stasjonene. Eventuelle behov for
justering av rammene knyttet til det enkelte land skal forelegges departementet for
forhåndsgodkjennelse. Forvaltning av midler over denne kapittelposten forutsetter tett
dialog med departementet.

Tildelingen skal også benyttes til finansiering av tiltaket «Capacity Building and
Institutional Cooperation in the field of Hydrogeology for Faryab Province.

Kap 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

Post 70 Sivilt samfunn tildeles med 1 423 mill. kroner

Denne kapittelposten finansierer norske, frivillige organisasjoners langsiktige
utviklingsarbeid. Støtten skal bidra til å nå overordnede mål for norsk
utviklingspolitikk. Organisasjonene skal særlig legge vekt på grunnleggende
rettigheter og muligheter til samfunnsdeltakelse, kvinner og barns rett til deltakelse,
klima og klimarobust landbruk, miljø, fornybar energi og naturressursforvaltning,
åpenhet om kapitalstrømmer, bekjempelse av korrupsjon/økonomiske misligheter og
ulovlig kapitafflukt fra utviklingsland, samt økt offentlig inntektsgenerering og bedre
forvaltning av offentlige inntekter.

Innsatsen for å sikre barns rett til utdanning i konflikt og katastrofesituasjoner skal
styrkes. Den samlede støtten til utdanning skal økes med 75 mill, kroner i forhold til
fiorårets nivå.

De norske organisasjonene har et særlig ansvar for å styrke kompetanse og kapasitet
hos sine partnere i sør til å kunne spille en konstruktiv rolle i å skape et demokratisk
samfunn i sitt land.

Det skal legges vekt på at organisasjonene skal dokumentere resultater og
ringvirkninger av sin virksomhet. Organisasjonene må også vise at innsatsen drives
kostnadseffektivt. I tillegg er det nødvendig at de norske organisasjonene kan vise til
den merverdien som de tilfører sine partnere. Det skal tilstrebes flerårige avtaler med
organisasjonene.

Norad bes i sin planlegging avsette midler til regjeringens bidrag til årlige
innsamlingsaksjoner.

Post 71 Tilskudd til frivilllige organisasjonen opplysningsarbeid tildeles med 91 mill.
kroner



Opplysningsstøtten skal bidra til at norske, frivillige organisasjoner og relevante
institusjoner kan drive folkeopplysning om sentrale og aktuelle nord/sør spørsmål.
Mottakerne av opplysningsstøtte har et spesielt ansvar for å ivareta rollen som pådriver
i den offentlige utviklingsdebatten, og aktører som kan bringe inn flere perspektiver i
debatten er en målgruppe.

Det skal legges vekt på regjeringens tematiske satsningsområder i tildelingen av støtte.
Bærekraftig utvikling og skatt/kapitalflukt skal gis særlig prioritet i 2013.

Post 72 Demokratistøtte/partier tildeles med 8 mill. kroner

Norske, politiske partier kan ha en positiv rolle å spille som medhjelper for
demokratiske bevegelser/partier i utvildingsland. Politiske partier som er representert
på Stortinget kan søke om støtte til kapasitetsbygging og langsiktig, demokratisk
organisasjonsbygging for partier i land som er godkjent for mottak av bistand. Det er
viktig at søkerne tilstreber at tiltakene er tilstrekkelig godt planlagt ut i fra de spesielle
politiske forhold i det enkelte land.

Post 75 Internasjonale organisasjoner og nettverk tildeles med 172,5 mill. kroner.

Tildelingen skal benyttes til å støtte internasjonale organisasjoner, partnerskap,
stiftelser og nettverk som bidrar til å nå overordnede mål i norsk utviklingspolitikk.
Regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk i Sør som har god kunnskap og
kompetanse til å påvirke nasjonale, regionale og internasjonale beslutningsprosesser
skal gis prioritet. Det skal legges vekt på å støtte organisasjoner som har sitt utspring i
Sør, og som representerer kvinner, fattige og marginaliserte grupper.

Regjeringens satsingsområder forutsettes prioritert. Det skal særlig legges vekt på
innsats for klimatilpasning, bærekraftig utvikling samt åpenhetskatt/kapitalflukt.
Likeens skal menneskerettigheter inkludert ytringsfrihet samt likestilling, reproduktiv
helse samt hiv og aids gis prioritet. 12 mill. kroner av tildelingen er satt av til
videreføring av støtte til Robert Carr Civil Society Networks Fund.

Kap 161 Næringsutvikling

Post 70 Næringsutvikling tildeles med 184 mill. kroner

De bedriftsrettede ordningene skal brukes i de land hvor det er størst behov for
risikoavlastende tiltak for å stimulere private investeringer. Finansiering under disse
ordningene skal følgelig konsentreres om bedrifters initiativ i lavinntekts- og lavere
mellominntektsland. Det skal gis prioritet til Afrika sør for Sahara. Det skal videre gis
prioritet til tiltak som kan bidra til kommersielle investeringer på områder der Norge
har særlige forutsetninger eller har større bedrifter som er aktive. Som ledd i dette bes



Norad særskilt vurdere støtte til klimatilpasset landbruk i Afrika, skogbruk,
miljørelatert teknologi og marin og maritim virksomhet.

Bevilgningen skal også brukes til tiltak for å bedre rammevilkår for næringsutvikling.
Det legges særlig vekt på bedring av rammevilkår for kommersielle investeringer og
handel. Norad bes også vektlegge støtte til klimafilpasset landbruk i Afrika.

Institusjonssamarbeid med sentrale norske og internasjonale aktører mht. kapasitets-
bygging av søsterorganisasjoner bl.a. på arbeidsgiversiden, etablering av anstendige
arbeidsplasser og handelsrelatert innsats bes videreført. I innsatsen for anstendig
arbeid skal mellominntektsland vektlegges.

Innnsats knyttet til rammevilkår for energi og energitilgang skal primært finansieres
over bevilgningen på kap. 166.74 Fornybar energi. Denne innsatsen er viktig for
arbeidet med næringsutvikling og det må tilstrebes et nært samarbeid med Norfund og
de relevante ambassadene på dette området.

Norad er i ferd med å avvikle porteføljen med ubundne blandede kreditter. Det gjenstår
fortsatt utbetalinger til inngåtte forpliktelser knyttet til infrastrukturprosjekter i
Vietnam. Det forutsettes at Norad ivaretar disse forpliktelsene gjennom bruk av tildelte
midler for 2013. Norad bes om å redegjøre for fremdriften med å avvikle porteføljen av
blandede kreditter i den regulære fremdriftsrapportering.

Norad bes om å videreføre det gode arbeid som er gjort for en konsentrasjon av
næringsutviklingsstøtten til færre og større prosjekter.

Norfund tildeles også midler fra denne posten, og Norad bes om å samarbeide med
Norfund med sikte på en effektiv tildeling og forvaltning av midlene ut fra en
helhetsvurdering.

Tfisagnsfullmakter
I henhold til Stortingets romertallsvedtak VII gis Norad fullmakt til å gi tilsagn om
støtte fra posten utover den gitte tildeling, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar ikke overstiger 350 mill. kroner.

Garantifullmakter
I henhold til Stortingets romertallsvedtak VIII gis Norad fullmakt til å gi garantier
innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å
minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland.

Kap. 162 Overgangsbistand (gap)

Post 70 Overgangsbistand tildeles med 179,681 mill. kroner



Tildelingen er ledd i å konsentrere forvaltningen av støtte som kanaliseres gjennom
norske organisasjoner i Norad. Denne tildelingen gjelder innsatser i følgende land:

Burundi 6 150
DR Kongo 41 000
Sudan 10000
Sør-Sudan 75 000
Sierra Leone 3 900
Somalia 27 331
Regionalt 16 300

Eventuelle behov for justering av rammene knyttet til det enkelte land skal forelegges
departementet for forhåndsgodgodkjennelse. Forvaltning av overgangsbistand
forutsetter tett dialog med departementet.

Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

Post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter tildeles med 13 mill. kroner.

Tilskuddsmidlene skal gå til Right to Plays aktiviteter, jfr. avtale med Norad om en
samling av forvaltningen av tilskudd til denne organisasjonen, samt til samarbeid med
Norges Røde Kors i Pakistan og Sør-Sudan.

Post 72 Menneskerettigheter tildeles med 7,5 mill. kroner.

Tildelingen knyttes til Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt med fokus på tro og
livssynsminoriteter. Midlene skal benyttes til å støtte sivilt samfunnsaktører i Norge og
i Sør i deres arbeid for å styrke tros- og livssynsminoriteters rettigheter og motvirke
diskriminering på grunn av tro og livssyn.

Kap. 164 Fred, forsoning og demokratitiltak

Post 70 Fred, forsoning og demokratitiltak tildeles med 8 mill. kroner.

Tildelingen øremerkes FOKUS' SR 1325 prosjekter i Colombia og Sri Lanka, som vil
forvaltes over Norads samarbeidsavtale med FOKUS. Det forutsettes tett kontakt med
Seksjon for fred og forsoning om tiltakene.

Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold tildeles med 45 mill. kroner

Vedrørende prosjektering og bygging av nytt forskningsfartøy til erstatning for det
nåværende Dr. Fridtjof Nansen, bes Norad om å inngå en avtale med



Havforskningsinstituttet for deres tjenester som rådgiver og prosjektleder. Før avtalen
inngås vil departementet gi nærmere retningslinjer.

Post 70 Forskning og høyere utdanning tildeles med 295,5 mill. kroner.

I 2013 skal iverksetting av et nytt forskningsprogram om effekter av bistand prioriteres.
Arbeidet for å sikre bedre formidling av forskningsprosjekter og resultater i samarbeid
med Norges forskningsråd fortsetter. Norad skal prioritere arbeidet med den
påbegynte forskningsstrategien. Denne strategien legger grunnlag for justering av
videre innsats på forskning, inklusiv NORGLOBAL

De geografiske forskningsprogrammene med Kina og India skal videreføres. Nytt
program for støtte til forskning og høyere utdanning i utviklingsland, NORHED
videreutvikles i 2013. Norad skal gjennomføre en hovedutlysning på NORHEDs seks
delprogrammer første kvartal 2013. Arbeidet med å etablere et NORHED av høy
kvalitet og iverksette god forvaltningspraksis av programmet fortsetter i 2013.
Kapasitetsbygging i forskning og høyere utdanning i Sudan skal prioriteres også i 2013.

Som et ledd i arbeidet med å støtte forskningsformidling om tema som berører
fattigdomsbekjempelse og utvikling, bes Norad inngå et samarbeid med
Forskningsrådet om en utlysning til forskningsnettverk. Norad forutsettes for øvrig å
disponere tildelingen på en slik måte at det i noen grad vil være rom for å kunne
igangsette nye aktuelle og politisk prioriterte satsinger innenfor høyere utdanning og
forskning i løpet av budsjettårene 2013 og 2014.

Norad skal videreføre arbeidet med å forbedre resultatrapporteringen på forskning
gjennom dialog med sine samarbeidspartnere og ved å bidra til at læring fra
evalueringer integreres i arbeidet. Fremdrift på dette skal gjenspeiles i Norads
årsrapport.

Post 71 Faglig samarbeid tildeles med 161,95 mill. kroner.

Tildelingen skal brukes til å videreføre og legge til rette for faglig samarbeid med
norske, og eventuelt internasjonale, fagmiljøer etterspurt av utviklingsland primært
innenfor områdene ressursforvaltning, skatt, energi, styresett, miljø/klima og
likestilling. Innenfor rammen av denne budsjettpost bes Norad prioritere innsatsene,
med utgangspunkt i en fordeling som innebærer økt innsats for Olje for utvikling, Skatt
for utvikling og EAF Nansen-programmet. Eventuelle andre innsatsområder, inkludert
evaluering, må tilpasses den samlede ramme for faglig samarbeid. Posten kan også
brukes tiI å finansiere samarbeid innenfor marin og maritim virksomhet, samt helse.

Kap 166 Miljø og bærekraffig utvikling m.m.

Post 71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv. tildeles med 5,15 mill. kroner.



Tildelingen skal dekke støtten til oppfølging av det internasjonale arbeidet mot
korrupsjon. Tildelingen kan også brukes til internasjonale prosesser knyttet til Norges
engasjement i forhold til ulovlig kapitalflukt og Kontinentalsokkelinitiativet. Videre skal
tildelingen benyttes for støtte til representanter fra utviklingsland, samt ikke-statlige
nettverksorganisasjoners deltakelse på internasjonale konferanser. Tildelingen kan
benyttes til å imøtekomme enkeltsøknader eller bidrag til felles fond for slik deltakelse.
For støtte til konferanser vedrørende miljø og kvinner og likestilling vises også til hhv
post 72 og kap/post 168.70.

Post 72 Int. miljøprosesser og bærekraftig utvikling tildeles med 19,5 mill. kroner.

Om lag en tredjedel av tildelingen skal gå til støtte til deltakelse fra utviklingsland i
internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvilding. Noe av denne tredjedelen kan
brukes på reisestøtte. Midlene skal forvaltes i dialog med departementet. Det legges
forøvrig til grunn at tildelingen brukes i tråd med de til enhver tid gjeldende klima- og
miljøpolitiske prioriteringer og at Norad koordinerer støtte til dette formål med
Miljøverndepartementet som forvalter en tilsvarende tildeling. Tildelingen skal videre
gå til strategisk samarbeid om klimaendringer med WWF, hvorav 5 mill, kroner av en
total ramme på 10 mill, kroner tas av denne posten (ytterligere maksimalt fem mill. gis
over 166.74). Midlene skal gå til tiltak knyttet til klimaendringer og ren energi. Videre
skal 4 mill, kroner av tildelingen anvendes til Consultative Group on International
Agricultural Research (CGIAR) og Global Crop Diversity Trust (CGD'I), jf. omtale
under kap. 170, post 81 nedenfor. 2 mill, kroner øremerkes kapasitetsbygging og
utviklingslands deltakelse i internasjonale prosesser innen havressursforvaltning.

Post 73 Klima- og skogsatsingen tildeles med 2 045 mill kroner.

Tildelingen skal gå til innsats mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland
(REDD+). Norad bes om å forvalte alle hjemmestyrte tiltak i tråd med føringene i
styringsdokumentet besluttet av miljøvernministeren og utviklingsministeren 24.
september 2012. Satsingens klimapolitiske og utviklingspolitiske mål samt dets strategi
og tilnærming, som først fastlagt i St. prp. nr. 1 (2008-2009), oppdatert i senere års
budsjettproposisjoner og operasjonalisert gjennom initiativets praksis siden oppstarten,
ligger fast. Ordningsregelverket for satsningen vil bli revidert tidlig i 2013 i samarbeid
mellom Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Norad.

Prosjektorganisasjonen for klima- og skogsatsningen (KoS) i Miljøverndepartementet
har helhetsansvaret for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og anbefalinger innenfor
initiativet, både på miljøvernministerens og utviklingsministerens ansvarsområder. De
klimapolitiske målene styrer tilnærming og prioriteringer, samtidig som pengebruken
fremdeles skal godkjennes som ODA og fremme god utvikling i tråd med retningslinjer
fra utvildingskomiteen (DAC) i OECD. Det vil bli utvildet prosedyrer for å sikre at
samarbeidet mellom prosjektorganisasjonen i Miljøverndepartementet og
Utenriksdepartementet/Norad er transparent og forutsigbar.



Beslutninger angående initiativets innretning fattes på politisk eller administrativt nivå i
Utenriksdepartementet og/eller Miljøverndepartementet. Beslutningsgrunnlaget fra
prosjektorganisasjonen i Miljøverndepartementet vil bli utarbeidet gjennom integrerte
arbeidsprosesser mellom Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Norad.

Norads oppdrag omfatter forvaltning av en rekke multilaterale og bilaterale
partnerskap. Oppdraget omfatter både ansvaret for utbetalinger i 2013, oppfølging av
løpende avtaler og oppfølging av tidligere utbetalinger til nevnte partnerskap.

Om lag 1 765 mill, kroner planlegges i 2013 brukt til disse partnerskapene, men beløpet
kan bli betydelig større avhengig av utviklingen innenfor satsingens portefølje som
helhet. Pr januar 2013 legges det i 2013 opp til å støtte UN REDD-programmet med 120
mill. kroner. For landsatsninger Norad vil ha forvaltningsansvar for, legges det opp til
følgende utbetalinger i 2013:

Mexico: 25 mill. kroner
Vietnam: 120 mill. kroner
Guyana: 500 mill. kroner
Brasil: 1 000 mill. kroner

I tillegg vil Norad ha forvaltningsansvar for en portefølje av mindre, men strategisk
viktige prosjekter som støttes under satsningen. Spesifisering av disse vil følge i senere
brev.

For alle løpende avtaler som overføres til Norad vil departementet utarbeide egne
overføringsnotat.

Gjeldsbrevordningen med Brasil er til vurdering, og Norad vil bli bedt om faglig
rådgivning om alternativer til denne ordningen. Avtalepart for forvaltning av klima- og
skogsatsningen i Brasil vil bli politisk bestemt i lys av den kommende
konsekvensvurderingen.

Resten av tildelingen for 2013, om lag 280 mill, kroner, skal gå til oppfølging av tiltak
Norad også tidligere har delegert ansvar for:

Om lag 6 mill, kroner skal gå til følgeevalueringen av klima- og skogsatsingen som
startet opp i 2010. Om lag 267 mill, kroner skal benyttes til å støtte norske og
internasjonale frivillige organisasjoner og utredningsinstitusjoner som er aktive
innenfor klima-og skogfeltet. Midlene skal brukes til blant annet pilotprosjekter,
analyser, utredninger, testing og metodeutvikling innen særlig REDD-relevante
temaområder, i tråd med føringene i egne utlysningsrunder. Oppfølging av
evalueringsrapport om denne støtteordningen skal vektlegges i tråd med eget
oppfølgingsnotat.



Norad bes om å arrangere konferansen Oslo REDD-exchange for å samle, oppsummere
og formidle erfaringer og resultater fra satsingen, med spesielt fokus på
sivilsamfunnsporteføljen. Om lag 7 mill, kroner settes av til dette.

Post 74 Fornybar energi tildeles med 144,5 mill. kroner

Tildelingen skal dekke støtten til næringslivsutvikling innenfor ren energisatsningen
med 50 mill, kroner og støtte til sivilt samfunns arbeid med 27 mill, kroner innenfor ren
energi. Videre skal 38 mill, kroner gå til faglig samarbeid som inkluderer bl.a. ICH,
NVE, Statnett, Clinton Foundation og Global Alliance for cook stoves. Et eget
ordningsregelverk er under utarbeidelse.

Kap 168 Kvinner og likestilling

Post 70 Kvinner og likestilling tildeles med kr. 85 mill. kroner

Tildelingen skal brukes slik at den styrker gjennomføringen av Handlingsplanen for
kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet og til å styrke kvinners
rettigheter og muligheter til å delta aktivt og på lik linje med menn, i det politiske,
økonomiske, sosiale og kulturelle samfunnsliv. Bevilgningen skal primært brukes til å
støtte nye, målrettede og katalytiske tiltak for kvinner og likestilling i
utviklingspolitikken, som naturlig ikke faller under andre bevilgninger. Det er et mål at
støtten fremmer utviklingslandenes eierskap og støtter opp under aktører, mål, og
prosesser for kvinner og likestilling på landnivå, regionalt, internasjonalt og i det
multilaterale samarbeidet. Tildelingen skal bidra til å styrke kvinners deltakelse og
innflytelse innen arbeidet med klimatilpasning, kvalifisering av kvinner fdennom høyere
utdanning og forskning og støtte til kvinne- og kjønnsforskning på landnivå, regionalt
og internasjonalt. Et viktig formål vil være støtte til regionale/internasjonale
kvinneorganisasjoner og -nettverk.

Tildelingen kan videre benyttes til målrettet innsats for integrering av
kjønnsperspektivet i prioriterte satsningsområder, med særlig vekt på seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter, samt klima og skog, fornybar energi og olje for
utvikling.

Kap 169 Globale helse- og vaksineinitiativ

Post 70 Vaksine og helse tildeles med 125 mill. kroner.

Tildelingen skal benyttes til oppfølging av tusenårsmål 4 og 5, inkludert 55 mill, til
forskningsprogrammet GLOBVAC. Tildelingen skal videre brukes til oppfølging,
innovasjon, kunnskapsoppsummering og kommunikasjon/pådriverarbeid knyttet til
gjennomføringen av Den globale kampanjen for kvinner og barns helse, inkludert støtte
til Commission on Information and Accountability for Women's and Children's Health
(CoIA), FN-kommisjonen for livsviktige medisiner for kvinner og barn (CoLSC),
Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) og katalytisk fond for



innovasjon (mHealth). Støtte til konferanser, seminarer og delegasjonsbesøk skal
avklares med departementet. Øvrige midler skal også forvaltes i nært samarbeid med
departementet.

Post 71 Andre helse- og aidstiltak tildeles med 45 mill. kroner.

Tildelingen skal benyttes til oppfølging av norsk deltakelse i og bidrag til
forskningsaktiviteter innen hiv og aids inkludert videreføring av støtte til International
Partnership for Microbicides (IPM) og International Aids Vaccine Initiative (IAVI).
Fordeling til andre forskningsinitiativ vurderes opp mot støtte til UNITAID og avklares i
dialog mellom Norad og departementet. 30 mill, kroner skal tildeles Marie Stopes
International (MSI) og Population Services International (PSI) for å øke bruk av
langsiktige familieplanleggingsmetoder. Formålet er å legge til rette for å øke opptak av
prevensjonsimplantater Jadelle for å innfri gitt garantivolum. Økt tilgang til
prevensjonsimplantater i utviklingsland er blant anbefalingene til FNs kommisjon for
livreddende medisiner for kvinner og barn.

Kap 170 FN-organisasjoner mv.

Post 81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning tildeles med 150 mill. kroner.

Tildelingen skal gå til CGIAR (Consultative Group on International Agricultural
Research) og samarbeidet med GCDT (Global Crop Diversity Trust) jf også tildeling av
4 mill. kroner over kap. 166, post 72. Norge går inn i styret i CGIAR i 2013, og Norad
bes påta seg styrevervet. Det legges videre til grunn at Norad viderefører det
mangeårige samarbeidet med UMB om CGIAR i bl.a. de europeiske givermøtene.



Vedlegg 2 Rapporterings- og medvirkningskalender

Statistikk 2012
Norads årsrapport for 2012
Innspill til Prop. 1S (2013-
2014)
Forbruks- og
fremdriftsrapport nr. 1

1. april
15. april
1. mai

20. mai

Statusrapport ifht TB 1/2013 1. juni

Årsrapport om 1. juni
evalueringsvirksomheten i
2012.
Etatsstyringsmøte 2/2013 15. juni

Etatsstyringsmøte 3/2013 15. oktober

Innhold/merknader
UD konsulteres ved utarbeidelse
av evalueringsprogram
Årsavslutning, forklaringer til
statsregnskapet om vesentlige
avvik
Drøftes på etatsstyringsmøte
1/2013
VP 2013. Eventuelle begrunnede
endringsforslag på postnivå til
RNB.
Samlet norsk bistandsstatistikk
Kort og resultatorientert
Innspill til konsekvensjustert
budsjett for 2013
Forbruk på postnivå ifht
gjeldende tildelinger og plantall.
Vesentlige avvik skal forklares.
Fremdriftsrapportering ifht til
føringer i TB 1/2013
Kontakt omkring fremleggelse

Norads årsrapport for 2012.
Årsrapport om
evalueringsvirksomheten i 2012.
Status ifht TB 1/2013.
Forbruk på postnivå ifht
gjeldende tildelinger og plantall.
Vesentlige avvik skal forklares.
Rapporten er Norads innspill til
reallokeringer og ev. høstens
nysaldering.
Hovedprioriteringer 2014, Prop.
1S

Rapport/møter
Evalueringsprogram for
2013/2014
Rapportering til
Statsregnskapet for 2012

Virksomhetsplan Etats-VP
2013
Etatsstyringsmøte 1/2013

Frist (tentativt)
31. januar

1. februar

1. mars

15. mars

Forbruks- og 1. september
fremdriftsrapport nr. 2

Erfaringsrapport fra årets 31. desember
forvaltningsgjennomganger
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Deres ref.: Vår ref.: 13/00179 Dato: 3. april 2013 
 

Norad. Tildelingsbrev 2 2013 

Det vises til tildelingsbrev 1/2013, samt til kontakt om ubrukte midler fra 2012.   

Følgende endringer i Norads tildelinger er foretatt (beløp i kroner): 

141.01  Norad, drift                                                                               7 888 000 

150.78  Bistand til Afrika                                                                    15 000 000 

160.70  Sivilt samfunn 12 257 000 

160.72  Demokratistøtte/partier 1 615 000 

162.70  Overgangsbistand                                                                    3 900 000 

163.70  Naturkatastrofer 3 500 000 

165.71  Faglig samarbeid 7 100 000

  

165.45  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold                         - 45 000 000 

166.73  Klima- og skogsatsningen   16 100 000  

 

Kap 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid, drift 

Post 01 økes med 7 888 000. Overførte midler fra 2012. 

 

Kap 150 Bistand til Afrika 

Post 78, bistand til Afrika, økes med 15 000 000. Det ble ved en feil tildelt 15 000 000 for 

lite i Tildelingsbrev 1.  

 

Midler tildelt Kontinentalsokkelinitiativet innenfor denne kap. post kan omdisponeres 

med inntil 13 000 000 kr til EAF Nansen-programmet i Afrika.  

 

Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 



 

Side 2 

Post 70, sivilt samfunn, økes med 12 257 000. Overførte midler 2012. 

Post 72, demokratistøtte/partier, økes med 1 615 000. Overførte midler 2012. 

 

Kap. 162 Overgangsbistand 

Post 70, overgangsbistand økes med 3 900 000, øremerket 3 500 000 kr til bruk i DR 

Kongo og 400 000 kr til bruk i Burundi. Overførte midler fra 2012.  

 

Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 

Post 70, naturkatastrofer, tildeles med 3 500 000 kr. øremerket Afghanistankomiteens 

forebyggingsprosjekt i Badakshan, Afghanistan. 

 

Kap 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering 

Post 71, faglig samarbeid, økes med 7 000 000 kr.  Overførte midler fra 2012. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, reduseres med 45 000 000. Midlene 

vil overføres Havforskningsinstituttet fra departementet direkte. 

 

Kap 166 Miljø- og bærekraftig utvikling mv. 

Post 73 økes med 16 100 000 kr. Overførte midler fra 2012. 
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Deres ref.: Vår ref.: 13/00179 Dato: 26. juni 2013 
 

Norad. Tildelingsbrev 3 2013 

Det vises til tildelingsbrev 1/2013 og 2/2013. 

Følgende endringer i Norads tildelinger er foretatt (beløp i kroner): 

150.78  Bistand til Afrika                                                                      1 938 000 

160.71  Opplysningsstøtten 5 449 000 

160.75  Internasjonale organisasjoner og nettverk 2 000 000 

161.70  Næringsutvikling 6 017 000 

163.71  Humanitær bistand 750 000 

163.72  Menneskerettigheter 750 000 

164.70  Fred, forsoning og demokrati                                               20 000 000 

165.71  Faglig samarbeid 22 000 000

  

168.70  Kvinner og likestilling 15 000 000 

169.70  Globale helse- og vaksineinitiativ 125 600 000 

169.71  Andre helse- og aidstiltak 35 000 000 

 

Kap 150 Bistand til Afrika 

Post 78, bistand til Afrika, økes med 1 938 000 kroner øremerket Utviklingsfondets 

arbeid i Somalia.   

 

Det gis godkjenning til å omdisponere 1 200 000 kroner øremerket regionale tiltak, til 

tiltak i DR Kongo. 

 

Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 



 

Side 2 

Post 71, Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, økes med 5 449 000 

kroner.  

 

Post 75, Internasjonale organisasjoner og nettverk, økes med 2 000 000 kroner, 

øremerket Intosai/IDI.  

 

Kap. 161 Næringsutvikling 

Post 70, økes med 6 017 000 kroner.  

 

Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 

Post 71, Humanitær bistand, økes med 750 000 kroner øremerket WHO. 

Post 72, Menneskerettigheter, økes med 750 000 kroner øremerket WHO: 

 

Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati 

Post 70, Fred, forsoning og demokrati, økes med 20 000 000 kroner. Midlene skal gå til 

oppfølging av SR-resolusjon 1325. Det vises til dialog med Norad om prosjekter som er 

planlagt støttet i 2013, samt oversendte overføringsnotater. 

 

Kap 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering 

Post 71, Faglig samarbeid, økes med 22 000 000 kroner. Midlene øremerkes EAF 

Nansen.  

 

Kap 168 Kvinner og likestilling 

Post 70, Kvinner og likestilling, økes med 15 000 000 kroner. Midlene øremerkes ‘trygg 

abort’.  

 

Kap.169 Globale helse- og vaksineinitiativ 

Post 70, Vaksine og helse, økes med 125 600 000 kroner. Tildelingen skal benyttes til 

oppfølging av FNs strategi for mødre- og barnehelse og Den globale kampanjen for de 

helserelaterte tusenårsmålene, og i samsvar med retningslinjene som er gitt for Norads 

tildeling under posten i Tildelingsbrev nr. 1. I tillegg skal midlene benyttes til 

helseforskning hvorav 20 mill. kroner til Forskningsrådets program for global helse- og 

vaksineforskning (GLOBVAC) og 10 mill. kroner til produktutviklingspartnerskap for 

bekjempelse av afrikansk sovesyke (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) og 

malaria (Medicines for Malaria Venture, MMV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 

 

Post 71, Andre helse- og aidstiltak, økes med 35 000 000 kroner. 30 000 000 kroner skal 

benyttes til Forskningsrådets program for global helse- og vaksineforskning 

(GLOBVAC) og 5 000 000 kroner til utvikling av tuberkulosevaksine gjennom 

Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI). 
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Deres ref.: Vår ref.: 13/00179 Dato: 25. september 2013 
 

Norad. Tildelingsbrev 4 2013 

 

Det vises til tildelingsbrev 1/2013 og påfølgende tildelingsbrev i år.  I Norads tildelinger 

er disse endringene foretatt: (beløp i kroner): 

141.01  Driftsutgifter 1 707 000 

165.01  Konsulentposten  -5 000 000 

150.78  Regionbevilgning for Afrika 800 000 

161.70  Næringsutvikling 10 000 000 

166.71  Internasjonale prosesser og konvensjoner mv. 300 000 

166.73  Klima- og skogsatsningen -623 646 000 

 

Begrunnelser for endringene finnes nedenfor.   

 

141.01 Driftsutgifter 1 707 000 

 

Tildeling til drift over kap.post 141.01 økes med 1,707 millioner kroner. Beløpet utgjør 

kompensasjon for lønnsoppgjøret. 

 

165.01 Konsulentposten -5 000 000 

 

Tildeling over kap.post 165.01, Konsulentposten, reduseres med fem millioner kroner i 

samsvar med Norads behovsinnmelding. 
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150.78 Regionbevilgning for Afrika  800 000 

 

Tildeling kap.post 150.78, Regionbevilgning for Afrika økes med 800 000 kroner. 

Beløpet tilsvarer differansen mellom Norads mindrebehov på 8,2 millioner kroner 

innmeldt i Reallokeringsrapporten av 30.08.13 og tilleggsbehov på hhv. tre millioner til 

Norges Forskningsråd og seks millioner kroner til NEPAD. 

 

Ambassaden i Lilongwe har anmodet Norad om å forvalte midler til Norges 

Forskningsråd, som skal administrere et program om demokrati og styresett i 

samarbeid med institusjoner i Malawi. Programmets kostnad er ni millioner kroner, 

fordelt på tre år, med oppstart i år. Dette betyr at Norads andel av Regionbevilgningen 

økes med tre millioner kroner i år, og at andelen tildelt ambassaden i Lilongwe 

reduseres tilsvarende. 

 

Av allerede tildelte midler over kap.post 150.78 skal til sammen seks millioner kroner 

avsettes til følgende samarbeidstiltak med NEPAD:  

 
 Strengthening and aligning capacity in African Institutional and practitioners to up-scale 

agriculture-climate change practices in Africa 

 Gender, Climate Change and Agriculture Support Programme (GCCASP) 

 

161.70 Næringsutvikling 10 000 000 

 

Tildeling over kap.post 161.70 Næringsutvikling økes med ti millioner kroner for 

tilskudd til ILO, UNIDO og landbrukssamarbeid. Norad har i reallokeringsrapporten 

anmodet om 10,250 millioner kroner, men departementet kan ikke avse mer enn ti 

millioner til dette formålet. 

 

166.71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv.  300 000 

 

Tildeling over kap.post 166.71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv. økes med 

300 000 kroner til det 3dje Globale helsepersonellforum i Brasil, 10.-13. november 2013. 

Støtten kanaliseres gjennom den globale helsearbeideralliansen (GHWA), som er 

teknisk arrangør sammen med WHO/PAHO og Brasil. Beløpet er i samsvar med 

Norads reallokeringsrapport av 30.8.13. 

 

166.73  Klima- og skogsatsningen -623 646 000 

 

Beløpet fremkommer som følge av en rekke forhold. Ifølge tildelingen i tildelingsbrev 

nr. 1 fikk Norad overført 2045 millioner kroner, og i tildelingsbrev 2 ytterligere 16,1 

millioner, til sammen 2061,1 millioner kroner.  Reviderte behov av 11.9.13 utgjør til 

sammen 1437,454 millioner kroner. Differansen utgjør et mindrebehov på 623,646 

millioner kroner.  
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I lys av at Norad ikke skal ha ansvaret for forvaltningen av partnerskapet med Brasil, 

trekkes midlene tilbake (1000 mill. kroner).  

Videre ble programdokumentet som dannet grunnlaget for avtalen for finansiering av 

UN-REDD-programmets fase II i Vietnam, inngått i desember 2012, ikke godkjent før i 

slutten av juli 2013. Følgelig er aktivitetene planlagt for 2013 ikke igangsatt, slik at det 

ikke vil være nødvendig med en ny utbetaling i 2013.  

Som følge av forsinkelser i implementering av aktiviteter tilknyttet samarbeidet med 

Mexico for å promovere REDD, reduseres tildelingen øremerket dette samarbeidet til 

3,5 mill. kroner.  

Når det gjelder Verdensbankens Forest Investment Programme, gjenstår 220 mill. 

kroner av Norges forpliktelse til programmet. Verdensbanken har formidlet behov for 

midlene inneværende år.  

 

Når det gjelder UN REDD, er det mottatt en henvendelse om tilleggsstøtte på 200 mill. 

kroner for 2013-2014. Søknaden omfatter aktiviteter som er strategisk relevante for 

satsingen. Prosjektorganisasjonen i Miljøverndepartementet vil sammen med Norad 

gjøre en grundig vurdering av søknaden.  Når det gjelder Guyana er reduksjonen 

begrunnet i kursjustering (USD-NOK). 

 

Følgende hjemmestyrte tiltak overføres til Norad:  

 

a) Waves, der det vises det til eget overføringsnotat, datert 2.7.13 sendt til Norad  

b)Tiltak i Ecuador, som er under planlegging i tråd med rutinene i ordningsregelverket 

c)New Climate Economy, Global Forest Observation Initiative II, Global Forest Watch og 

kjernestøtte til GGGI vil bli overført når departementet har inngått avtale med de 

respektive partene. 

 

Som det fremgår av tildelingsbrev 1/2013 vil Norad ha forvaltningsansvar for en 

portefølje av mindre, strategiske tiltak. I tillegg til tiltak nevnt under c) er flere tiltak 

under planlegging som skal dekkes under avsetningen på 30 mill.kr til «diverse 

strategiske tiltak» (se tabell).  

På generelt grunnlag er det en viss usikkerhet knyttet til utbetaling til enkelte av 

aktivitetene i nedenstående tabell, spesielt gjelder det partnerskapet med Guyana. 

Følgelig må det forventes endringer med hensyn til mer-/mindrebehov i løpet av året.  

Fordelingen nedenfor er derfor tentativ, dvs. at tallene inngår i en avsatt 

budsjettramme. Det kan hovedsakelig skilles mellom fire typer tiltak: 

• Pågående tiltak som allerede forvaltes av Norad og endringer i tildeling basert på 

bortfall av tiltaket eller nye utbetalingsbehov (*) 

• Tiltak som p.t. forvaltes av UD og som skal overføres/er i ferd med å overføres 



 

4 

 

(**) 

• Tiltak som er under planlegging og hvor Norad er inne i planleggingen gjennom 

integrert saksbehandling (***) 

• Avsetning til nye tiltak (****) 

 

Tildeling 

1/2013 

  Revidert pr. 11.9.13   

Formål/satsing Beløp (i mill. 

kroner) 

Formål/satsing Beløp (i mill. 

kroner) 

Brasil 1000 Brasil (*) 0 

Vietnam 120 Vietnam (*) 0 

Mexico 25 Mexico (*) 3,5 

Guyana 500 Guyana (*) 490 

UN REDD 120 UN REDD (*) 320 

SIVSA 267 SIVSA (*) 267 

Følgeevalueringen 6 Følgeevalueringen (*) 6 

REDD-exchange-

konferanse 

7 REDD-exchange-konferanse 

(*) 

7 

  Forest Investment Plan (*) 220 

  Wealth Accounting and 

Valuation of Ecosystem 

Services (WAVES)(*) 

5 

  U4 integrity project (*) 1,654 

    Ecuador (***) 30 

    Norsk Romsenter -Global 

Forest Observation Initiative 

II (**) 

10,3 

    WRI – Global Forest 

Watch (**) 

13 

    WRI – New Climate 

Economy (**) 

5,5 

    GGGI – kjernestøtte (**) 28,5 

    Diverse strategiske tiltak 

(herunder støtte til 

workshops i UNFCCC-regi, 

CBFP, potensielt CBD-REDD 

tiltak) (****) 

30  

Overført fra 2012 16,1   

TOTAL 2061,1 TOTAL 1437,454 
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Ad Kap 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 

Post 71, Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid. 

 

Norad skal fra 2014 avsette 500 000 kroner til et program som skal støtte journalister 

som ønsker å gi en grundigere, bredere og mer uavhengig dekning av sentrale og 

aktuelle utviklingspolitiske temaer i norske medier. For å få lyst ut programmet som en 

del av informasjonsstøtten i høst, bes Norad igangsette arbeidet med å få etablert 

programmet allerede nå. Det skal kun gis støtte til reiser som går til land som er 

klassifisert under «Least developed, Other Low Income og Lower Middle Income» på 

OECD/DACs liste over ODA-mottakere. Programmet må kunne forvaltes innunder 

gjeldende ordningsregelverk, evt. må gjeldende regelverk tilpasses. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Andreas Gaarder       Pippi G. Søegaard 

fung. ekspedisjonssjef      seniorrådgiver 
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Deres ref.: Vår ref.: 13/00179 Dato: 24. oktober 2013 
 

Norad. Tildelingsbrev 5 2013 

 

Det vises til tildelingsbrev 1/2013 og påfølgende tildelingsbrev i år, samt Norads 

reallokeringsrapport av 30.08.13. og kontakt mellom diverse enheter i UD og Norad. 

Det gjøres oppmerksom på at enkelte endringer som Norad anmodet om i 

reallokeringsrapporen allerede er imøtekommet, jfr. tildelingsbrev 4.  

I Norads tildelinger er disse endringene nå foretatt:  (beløp i kroner):   

  

151.72  Bistand til Afghanistan og Pakistan 3 300 000 

160.70  Sivilt samfunn  -26 000 000

                   

162.70  Overgangsbistand 26 000 000 

163.71  Humanitær bistand -750 000 

163.72  Menneskerettigheter - 5 660 000 

164.70  Fred, forsoning og demokratitiltak -1 100 000 

165.71  Faglig samarbeid  -11 800 000 

166.72  Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utv. -3 900 000 

166.74  Fornybar energi -18 500 000 

168.70  Kvinner og likestilling 5 000 000 

169.70  Globale helse- og vaksineinitiativ -25 000 000 

 

 

Begrunnelser for endringene framgår nedenfor.   
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151.72 Bistand til Afghanistan og Pakistan 3 300 000 

 

Tildelingen økes med 3,3 millioner kroner, da Norad overtar oppfølging av avtaler fra 

ambassaden i Kabul. 

 

160.70 Sivilt samfunn      -26 000 000 

 

Fra tildelingen til sivilt samfunn tilbakeføres 26 millioner kroner til UD, da UD overtar 

ansvaret for disse midlene øremerket Flyktninghjelpen. 

 

160.72 Demokratistøtte, partier  

 

Dette er en ordning som forvaltes utelukkende av Norad, og ubrukte midler i følge 

reallokeringsrapporten trekkes ikke tilbake på dette tidspunkt.  

 

162.70 Overgangsbistand    26 000 000 

 

Tildelingen økes med 26 millioner kroner, hvorav 22 millioner kroner skal gå til tiltak i 

Somalia, jfr. kontakt mellom Afrika-seksjonen, ambassaden i Nairobi og Avdeling for 

sivilt samfunn i Norad, og fire millioner kroner til Kirkens Nødhjelps arbeid i Burundi, 

som anmodet i Norads reallokeringsrapport. 

 

163.71  Humanitær bistand - 750 000 

 

En planlagt «disability»-studie blir dekket under en annen tildeling, og medfører derfor 

et mindrebehov for Norad. 750 000 kroner blir således tilbakeført.  

163.72  Menneskerettigheter - 5 660 000 

 

Tilskuddsordningen til menneskerettigheter for tros- og livssynsminoriteter er ny, og 

Norad har ikke mottatt tilfredsstillende søknader, til tross for to utlysninger. Derfor 

tilbakeføres 5, 66 millioner kroner. 

 

164.70  Fred, forsoning og demokratitiltak - 1 100 000 

 

Norad melder om et mindrebehov da søknader fortsatt er under vurdering, og 

tilbakefører 1,1 million kroner. 

 

165.71  Faglig samarbeid  -11 800 000 
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Samlet utregning av mer- og mindrebehov mht. faglig samarbeid, utgjør et 

mindrebehov på 11,8 millioner kroner, som tilbakeføres.  

166.72  Miljø og bærekraftig utvikling  -3 900 000 

 

Det tilbakeføres 3,9 millioner kroner pga. mindrebehov innenfor støtten til sivilt 

samfunn på denne bevilgningen.   

 

166.74  Fornybar energi  -18 500 000 

 

Samarbeidet med Statnett i Kenya er overført til ambassaden i Nairobi, samt at det er 

forsinkelse i avtaleinngåelse med PPIAF om energisamarbeid. Derfor tilbakeføres 18, 5 

millioner kroner. 

 

168.70  Kvinner og likestilling  5 000 000 

 

Tildelingen økes med fem millioner kroner, som skal gå til tiltak for trygg abort.  

 

169.70  Globale helse- og vaksineinitiativ  -25 000 000 

 

Det tilbakeføres 25 millioner kroner pga. reduksjon i utbetalinger og forsinkelser i ulike 

programmer. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tore Hattrem       Pippi G. Søegaard 

Ekspedisjonssjef      Seniorrådgiver 
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Deres ref.: Vår ref.: 13/00179 Dato: 29.  november 2013 
 

Norad. Tildelingsbrev 6 2013 

 

Det vises til tildelingsbrev 1/2013 og påfølgende tildelingsbrev i år, Norads 

oversendelse av mer-  og mindrebehov og kontakt mellom diverse enheter i UD, MD og 

Norad.  

I Norads tildelinger er disse endringene nå foretatt :  (beløp i kroner):   

  

165.01  Konsulentposten (driftsmidler) -2 800 000 

 

150.78  Reg.bevilgning Afrika - 230 000                   

151.72  Bistand til Afghanistan og Pakistan -1 500 000 

164.70  Fred, forsoning og demokratitiltak  -3 800 000 

165.71  Faglig samarbeid  -11 000 000 

166.71  Internasjonale prosesser & konvensjoner - 50 000 

166.72  Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikl   1 771 000 

166.74  Fornybar energi -4 000 000 

168.70  Kvinner og likestilling  9 250 000 

 

166.73  Klima- og skogsatsningen 6 100 00 

 

 

 

Begrunnelser for endringene finnes nedenfor.   
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165.01 Konsulentposten -2 800 000 

 

Norad melder om et mindrebehov på 2,8 mill. kroner. 

 

150.78 Regionbevilgning for Afrika - 230 000 

 

Norad melder om et mindrebehov på 230.000 kroner mht. støtte til NHO. 

 

151.72 Bistand til Afghanistan og Pakistan -1 500 000 

 

Norad melder om et mindrebehov på 1,5 mill. kroner mht. næringslivsstøtte. 

 

164.70 Fred, forsoning og demokratitiltak      -3 800 000 

 

Norad melder om et mindrebehov på 3,8 millioner kroner som gjelder sivilt samfunn og 

likestilling.  

 

165.71 Faglig samarbeid -11 000 000 

 

Norad melder om et mindrebehov på 11 millioner kroner på denne posten.  

 

166.71 Internasjonale prosesser og konvensjoner  - 50 000 

 

Norad melder om et mindrebehov på 50.000 kroner. 

 

166.72 Internasjonale prosesser, bærekraftig utvikling  1 771 000 

 

Norad tildeles 1,371 millioner kroner for å dekke et restbeløp mht. reisestøtte til 

Trondheimskonferansen og IPBES ekspertpanel i Bergen. I tillegg tildeles Norad 

400.000 kroner til sivilt samfunn (WWF).  

 

166.74 Fornybar energi   -4 000 000 

 

Av tidligere tildelte midler på denne kap.posten er 1,666 millioner kroner (tilsvarende 

200 000 euro) øremerket Climate Parliament. Uavhengig av dette melder Norad om et 

mindrebehov på 4 millioner kroner. 

  

 

168.70 Kvinner og likestilling    9 250 000 

 

Norad tildeles 10 millioner kroner fordelt på 8 millioner til reduksjon av 

ungdomsgraviditet og for å forhindre at ungdom ikke fullfører skolegangen i Malawi, 
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og 2 millioner kroner til oppfølging og implementering av barnerettighetskonvensjonen 

med fokus på jenter.  

Siden Norad melder om et mindrebehov på 750.000 kroner på denne kap.posten, blir 

tildelingen på 9,25 millioner kroner. 

 

 

166.73  Klima- og skogsatsningen 6 100 000 

 

Utenriksdepartemenet  er instruert fra Klima- og miljødepartementet om å tildele Norad 

6,1 millioner til klima- og skogsatsingen. Det begrunnes med følgende: 

Som følge av betydelige utfordringer tilknyttet utviklingen av vannkraftsprosjektet 

Amaila Falls i Guyana, vil den planlagte utbetalingen ikke kunne foretas. Som følge av 

lav forbrukstakt tilknyttet samme partnerskap, vil det heller ikke være aktuelt med 

resultatbasert utbetaling av årets opptjening. Dette betyr at tildelingen øremerket 

partnerskapet med Guyana reduseres med 490 mill. kroner. 

Som følge av at Sentral kontrollenhet har besluttet å gjennomgå økonomistyringen i 

Global Green Institute (GGGI) fryses kjernestøtten inntil videre. 28, 5 mill. kroner 

trekkes derfor tilbake. 

 

Det vil ikke bli behov for utbetaling til Mexico i 2013. Tildelingen til dette tiltaket 

reduseres derfor til 0.  

 

Prosessene rundt samarbeidet med KfW for støtte til REM-programmet i Ecuador har 

tatt lenger tid en først forventet. Det er nå avklart at det ikke blir inngått avtale før i 

2014, og tildelingen for 2013 reduseres derfor til 0.  

 

Det var en forventning om et høyt merbehov i UN REDD i 2013. Behovet viser seg å 

være noe lavere, og tildelingen justeres ned fra 320 mill. kroner til 271,5 mill. kroner.  

 

Strategiske tiltak omfatter kun støtte til UNFCCC, slik at beløpet justeres ned til 2,5 

mill. kroner. 

 

A/ Følgende tiltak er nytt og er merket med (*) i nedenstående tabell: 

 

1) Verdensbankens BioKarbonfond 

Tiltaket er et av Verdensbankens klimafond, hvis formål er å betale for verifiserte 

utslippsreduksjoner. Innen rammen av fondet er det de siste årene utviklet og 

implementert en rekke prosjekter innenfor landbrukssektoren. Storbritannia, USA, EU-

kommisjonen og Norge har i samarbeid med fondets sekretariat utarbeidet et 

pilotkonsept for fondet som skal kombinere oppstartsinvesteringer, samarbeid med 

privat sektor, og betaling for utslippsreduksjoner i én helhetlig landskapstilnærming. 



4 

 

B/Følgende tiltak er overført fra UD til Norad, men nye planlagte utbetalinger 

foreligger. Tiltakene er merket med (**) i nedenstående tabell:  

 

1) Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – Readiness-Fond: 

FCPFs hovedmål er å utforme et storskala incentivsystem for å redusere 

klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse (REDD +) gjennom finansiering til 

skogbevaring samt kapasitetsbygging. FCPF består av to fond, og Readiness-Fondet 

støtter nasjonalt planarbeid for REDD. Det foreligger overføringsnotat om saken.  

Både når det gjelder FCPF-Readiness-fondet og BioKarbonfondet, har Verdensbanken 

meldt at det er et behov for midler utover det som er stilt rådighet. Det vil kunne være 

aktuelt man overfører midler fra det ene fondet til det andre. I det tilfellet vil 

prosjektorganisasjonen i Miljøverndepartementet inngå dialog med Norad om dette. 

2) Central Africa Regional Program for the Environment (CARPE) III 

CARPE er et regionalt program med overordnet mål om å styrke Sentral-Afrikas 

klimarobusthet gjennom bærekraftig skogforvaltning.  Geografisk vil DRK prioriteres 

og tematisk vil fokuset være på områdene energi, styresett, skogsektoren, landbruk, 

arealplanlegging, demografisk utvikling og landrettigheter, ihht den nasjonale REDD-

strategien.  Støtten går til ikke-statlige/frivillige organisasjoner og kanaliseres gjennom 

USAID (delegert samarbeid). Det foreligger overføringsnotat om saken. 

USAID har sendt en tilleggssøknad om støtte til CARPE på ca 120 mill. kroner for 

perioden 2013-2015. Søknaden er p.t. under behandling i både klima- og skogprosjektet 

og Norad. Det tas høyde for en tilleggsbevilgning på 40 mill. kroner (dvs. en tredjedel 

av det totale søknadsbeløpet) i nedenstående tabell. Hovedavtale er inngått. 

Tilleggsavtale er under utarbeidelse. 

3) World Resource Institute - New Climate Economy 

Avtale om delegert samarbeid med Sverige og UK vil inngås om kort tid. Sveriges 

bidrag i 2013 er noe lavere enn opprinnelig forventet fra Norsk side. For å kunne 

utbetale hele beløpet i utbetalingsanmodningen som foreligger, er det behov for å øke 

det norske bidraget i år fra 5,5 mill. kroner til 13 mill. kroner. Dette innebærer et 

tilleggsbehov på 7,5 mill. kroner.  

C/Nytt tiltak, men uten planlagt utbetaling 

 

1) Etablering av nasjonalt fond i DR Kongo 

Ansvaret for de forvaltningsmessige vurderingene og forberedelsen frem mot en 

eventuell avtaleinngåelse legges til Norad, i tråd med statsrådsnotatet av 23. mai 2013 

om opptrapping av norsk innsats i Kongobassenget.  
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Tildeling 4/2013   Revidert pr. 28.11.13   

Formål/satsing Beløp (i 

mill. 

kroner) 

Formål/satsing Beløp (i mill. 

kroner) 

Mexico  3,5 Mexico  0 

Guyana  490 Guyana  0 

UN REDD  320 UN REDD  271,5 

SIVSA  267 SIVSA  267 

Følgeevalueringen  6 Følgeevalueringen  6 

REDD-exchange-

konferanse  

7 REDD-exchange-konferanse  7 

Forest Investment Plan  220 Forest Investment Plan  220 

Wealth Accounting and 

Valuation of Ecosystem 

Services (WAVES) 

5 Wealth Accounting and 

Valuation of Ecosystem 

Services (WAVES) 

5 

U4 integrity project  1,654 U4 integrity project  1,654 

Ecuador  30 Ecuador  0 

Norsk Romsenter -

Global Forest 

Observation Initiative 

II  

10,3 Norsk Romsenter -Global 

Forest Observation Initiative 

II  

10,3 

WRI – Global 

Forest Watch  

13 WRI – Global Forest 

Watch  

13 

WRI – New 

Climate 

Economy  

5,5 WRI – New Climate 

Economy  

13 

  Biokarbonfond (*) 180 

  FCPF – Readiness Fond (**) 360 

  CARPE III(**) 46,6 

  CARPE III (**) 40 

GGGI – kjernestøtte  28,5 GGGI – kjernestøtte  0 

Diverse strategiske 

tiltak  

30  Diverse strategiske tiltak  2,5 

TOTAL 1437,454 TOTAL 1443,554 

  

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tore Hattrem       Pippi G. Søegaard 

Ekspedisjonssjef      Seniorrådgiver 
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