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1  Innledning

Regjeringen arbeider på bred front i utenriks- og 
utviklingspolitikken for å ivareta norske interes-
ser. Årene 2020 og 2021 har tydelig vist hvorfor et 
velfungerende internasjonalt samarbeid er i Nor-
ges interesse. Uten samarbeid på tvers av lande-
grenser, hadde det ikke vært mulig å sette inn 
kraftfulle tiltak for å bremse pandemien og hånd-
tere de vidtrekkende konsekvensene av den. Sam-
arbeid har gjort det mulig å utvikle effektive vaksi-
ner på svært kort tid basert på banebrytende 
medisinsk teknologi. Samarbeid har gjort det 
mulig for verdenssamfunnet å gå sammen om å 
hjelpe land hvor viruset truer mest. Samarbeid 
har holdt forsyningslinjene åpne, og gjort at vare-
flyten til og fra Norge stort sett har vært opprett-
holdt.

Internasjonalt samarbeid om fred og sikkerhet 
er også en norsk kjerneinteresse. At vi spiller en 
relevant rolle på viktige internasjonale møteplas-
ser er avgjørende for at Norge skal kunne bidra til 
å forsvare og utvikle det multilaterale systemet 
som vår velferd og sikkerhet hviler på. Det norske 
arbeidet i FNs sikkerhetsråd er derfor en viktig 
og integrert del av regjeringens innsats for å 
fremme Norges interesser.

Regjeringen ønsker å bidra til et velfunge-
rende internasjonalt samarbeid ved å ta ansvar 
internasjonalt. Det er årsaken til at Norge i 2020 
stilte til valg for en plass i FNs sikkerhetsråd – det 
eneste organet med ansvar for internasjonal fred 
og sikkerhet, som har mandat til å fatte folkeretts-
lig bindende vedtak for FNs 193 medlemsland. 1. 
januar 2021 ble vi medlem av FNs sikkerhetsråd 
for to år, som ett av rådets ti valgte medlemmer. 
Respekt for folkeretten, herunder humanitærret-
ten og menneskerettighetene, ligger til grunn for 
vårt arbeid i Sikkerhetsrådet. Landsituasjonene 
preger og dominerer Sikkerhetsrådets arbeid. 
Norge prioriterer de situasjonene der vi har for-
trinn i kraft av erfaring, engasjement og nettverk. 
I behandlingen av landsituasjoner legger Norge 
særlig vekt på fredsdiplomati, beskyttelse av 
sivile, inkludert barn, kvinners deltakelse og ret-
tigheter i fredsprosesser og sikkerhetsutfordrin-
ger som forsterkes av klimaendringer.

I Norges første ni måneder som medlem av 
rådet, har det vært en hovedmålsetning å sikre 
fortsatt tilgang for grensekryssende humanitær 
bistand til Syria. Norge ledet sammen med Irland 
forhandlingene i Sikkerhetsrådet som i juli 2021 
førte fram til enstemmig vedtak av resolusjonen 
som sikrer dette i ett år til. Vi har også bidratt til at 
et samlet sikkerhetsråd har kommet med 
uttalelser etter militærkuppet i Myanmar, om den 
humanitære situasjonen og menneskerettighets-
brudd og overgrep i Tigray, Etiopia, og om den 
israelsk-palestinske konflikten. Sammen med Est-
land har vi hatt et særlig ansvar for å følge opp 
situasjonen i Afghanistan i Sikkerhetsrådet. I for-
bindelse med Talibans framrykning mot Kabul i 
august 2021 fikk vi satt situasjonen i Afghanistan 
på Sikkerhetsrådets dagsorden. Norge og Estland 
lyktes i september 2021 med å sikre et enstemmig 
vedtak om å forlenge mandatet til FNs politiske 
oppdrag i Afghanistan (UNAMA) med seks måne-
der. Norge leder også de to sanksjonskomiteene 
for Nord-Korea og for ISIL og Al-Qaida, og 
arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt.

Pandemien har vist at ingen land er trygge før 
alle er trygge. Helsekriser kan føre til økono-
miske og politiske kriser, og dermed utgjøre en 
alvorlig trussel mot global sikkerhet og stabilitet. 
Å bidra til vellykket internasjonal håndtering av 
pandemien er derfor i Norges klare interesse. 
Regjeringen har tatt betydelig internasjonalt 
ansvar for å bekjempe pandemien og dens konse-
kvenser. Norge har tatt en lederrolle i arbeidet for 
å sikre rettferdig og likeverdig global tilgang til 
vaksiner, medisiner og tester. Sammen med Sør-
Afrika er Norge med-leder av fasiliteringsrådet for 
den internasjonale koalisjonen for bekjempelse av 
pandemien, «Access to Covid-19 Tools Accelera-
tor», forkortet til ACT-A. Vaksinepilaren COVAX 
forventer å levere 1,4 milliarder vaksinedoser 
innen utgangen av 2021. Pandemien viser også 
behovet for å styrke Verdens helseorganisasjon 
(WHO) ytterligere.

Norge er et av verdens mest velstående land, 
og har derfor ikke bare interesse av, men også et 
særlig ansvar for å bidra til å løse felles globale 
utfordringer og bekjempe global fattigdom. 
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Norges bistandsbudsjett er blant de høyeste i ver-
den, målt i prosent av bruttonasjonalinntekt 
(BNI). Regjeringen foreslår å sette av 1,01 pst. av 
BNI til bistand.

De 17 bærekraftsmålene er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Mål nummer 1 – som også er det overordnede 
målet – er å utrydde alle former for fattigdom 
innen 2030. Målene er viktige føringer for alt 
arbeid med utvikling som Utenriksdepartementet 
og regjeringen som helhet gjør.

Samtidig ser vi at konsekvensene av covid-19-
pandemien allerede har satt arbeidet med å nå 
målene kraftig tilbake. Det er viktig å føre en sam-
stemt politikk, slik at bredden i regjeringens 
arbeid bidrar best mulig til å nå bærekraftsmå-
lene.

Utviklingstrekk siden 2017

Regjeringen har siden 2013 arbeidet kontinuerlig 
for å fremme norske interesser. Siden 2017 har 
verden rundt oss blitt mer uforutsigbar. Grunn-
leggende verdier som demokrati, menneskerettig-
heter og rettsstat er under press, også på vårt eget 
kontinent. Russlands folkerettsstridige okkupa-
sjon av Krym vedvarer, og væpnede konflikter i 
Øst-Europa og Sør-Kaukasus utgjør fortsatt en 
trussel mot stabilitet og sikkerhet i Europa.

Internasjonalt samarbeid har møtt motstand 
og utfordres også fra land som tidligere var like-
sinnede med Norge. Regjeringen har svart på 
denne utfordringen med å føre en realpolitisk 
utenrikspolitikk, basert på forsvar og fremme av 
norske interesser, og forankret i våre verdier.

Norge ble valgt som medlem av FNs sikker-
hetsråd bl.a. fordi vi er en sterk støttespiller for 
multilateralt samarbeid. Stortingsmeldingen om 
multilateralt samarbeid ble lagt fram våren 2019, 
og var den første stortingsmeldingen i sitt slag. 
Den vakte også internasjonal interesse, og ble 
som første stortingsmelding lagt fram med også 
en annen utenriksminister til stede – Tysklands 
utenriksminister Heiko Maas. Tyskland la våren 
2021 fram sin egen melding om multilateralt sam-
arbeid. 

I en sikkerhetspolitisk krevende tid har regje-
ringen videreutviklet og fordypet Norges sikker-
hetspolitiske samarbeid med USA, både bilateralt 
og gjennom NATO. Undertegningen av tilleggsav-
talen for forsvarssamarbeid (SDCA) med USA 
våren 2021, som sikrer stabile rammer for ameri-
kansk militært nærvær og aktivitet innenfor ram-
mene av base-, anløps- og atompolitikken, er et 

eksempel på dette. Regjeringen har også videre-
utviklet det sikkerhetspolitiske samarbeidet med 
nære allierte som Tyskland, Storbritannia, Frank-
rike og Nederland i tillegg til våre nordiske 
naboer, gjennom hyppigere bilateral kontakt og 
økt øvingsaktivitet i våre nærområder og i Norge.

Nordområdepolitikken har fått et løft, spesielt 
gjennom regjeringens nordområdemelding, 
Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og 
norske interesser i nord, som ble lagt fram i novem-
ber 2020, og tiltakene der. Meldingen slår fast at 
norske interesser i Arktis må hevdes gjennom 
sterke og attraktive byer og tettsteder i Nord-
Norge. At folk bor, utdanner seg og jobber i nord, 
er ikke bare avgjørende for regionen, men er av 
stor utenriks- og sikkerhetspolitisk betydning for 
hele landet og for våre allierte. En rekke tiltak 
innen forskning, næringsliv og kultur bygger opp 
om dette. I forbindelse med meldingsarbeidet ble 
det opprettet et eget ungdomspanel med delta-
kere fra nord som bidro med viktige innspill. 
Flere av panelets anbefalinger ble tatt inn som 
konkrete tiltak i meldingen. Helhetlig forvaltning 
av naturområder og bærekraftig ressursutnyttelse 
er en rød tråd i nordområdemeldingen. Område-
vernet er utvidet og nye nasjonalparker har blitt 
etablert i Nord-Norge. Et sentralt meldingstiltak 
var å styrke kapitaltilgangen i nord ved etablerin-
gen av et nytt fond med statlig og privat kapital, 
som skal forvaltes fra nord. Fondet skal ha en 
minimumsramme på 400 mill. kroner og staten 
går inn med inntil 50 pst. av kapitalen. Det er også 
foretatt vesentlige investeringer i rammen av 
nasjonal transportplan i den nordligste landsde-
len. Regjeringen har fortsatt satsingen på forsva-
ret i Nord-Norge, herunder gjennom styrking av 
grensevakten, oppbygging av Porsangerbataljo-
nen og Finnmark Landforsvar. Regjeringen har de 
siste årene videreført og styrket dialogen med fyl-
keskommunene, Sametinget og andre sentrale 
aktører i nord om nasjonale og internasjonale 
spørsmål i regionen gjennom Regionalt nordom-
rådeforum samt i arbeidet med Arktisk råd. Det 
internasjonale samarbeidet i Barentsregionen har 
fått et løft gjennom Norges formannskap i 
Barentsrådet, bl.a. gjennom prosjektstøtte og mid-
ler til styrking av det internasjonale Barentssekre-
tariatet. Det vises til del III, kapittel 8 Nordområ-
depolitikken for bredere omtale av regjeringens 
nordområdepolitikk.

Regjeringen har ført en effektiv europapolitikk 
for å ivareta norske interesser overfor EU og EU-
landene. Pandemien har vist hvor avhengig Norge 
er av samarbeidet med EU og Norden, og demon-
strert betydningen av regjeringens arbeid for å 
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styrke dette. Norge er en aktiv og relevant partner 
for EU i arbeidet med den grønne given (Euro-
pean Green Deal), EUs vekststrategi og klimapro-
gram med mål om et klimanøytralt samfunn innen 
2050. Tett samarbeid med EU om den grønne 
given vil bety raskere grønn omstilling i Norge og 
bedre muligheter til å skape nye arbeidsplasser.

For Europa er EØS-midlene et sentralt virke-
middel, både for Europapolitikken og for å 
fremme rettsstat og demokrati. Grunnleggende 
respekt for menneskerettigheter er et førende 
prinsipp og det sivile samfunn en viktig aktør. I 
Polen har vi avskåret kommuner og regioner som 
har erklært seg som såkalte «LHBTI-ideologifrie 
soner» fra å motta midler. Rammeavtalene med 
Ungarn vil ikke bli gjennomført som følge av man-
glende enighet mellom giverne og Ungarn om en 
uavhengig forvalter av fondet for sivilt samfunn.

 Regjeringen har jobbet aktivt med 
menneskerettighetsspørsmål, spesielt gjennom 
FNs menneskerettighetsråd.

Regjeringen har også lagt fram en ny sanksjons-
lov, som ble vedtatt av Stortinget i april 2021. Loven 
gjør at Norge raskt og effektivt kan gjennomføre til-
svarende tiltak som EU mot personer som har 
gjennomført grove brudd på menneskerettig-
hetene, eksempelvis frys av økonomiske midler.

Samtidig styrker loven rettssikkerheten til per-
soner som får sanksjoner rettet mot seg. Regjerin-
gen lanserte i juni 2021 en ny strategi for ytrings-
frihet i utenriks- og utviklingspolitikken. Strategi-
ens overordnede mål er å bidra til et mangfold av 
frie og uavhengige medier, å sikre tilgang til infor-
masjon og gi trygge rammer for ytringsfrihet.

Den humanitære situasjonen i verden har blitt 
betydelig forverret gjennom perioden, og covid-
19-pandemien har ført til en ytterligere økning i 
behovene. Regjeringen har befestet Norges rolle 
som en ledende humanitær aktør. Siden 2013 har 
det samlede humanitære budsjettet økt med 
99 pst. for å møte de økte behovene. I 2020 var 
Norge verdens syvende største humanitære giver-
land1. I 2019 innfridde regjeringen løftet om å gi 
10 mrd. kroner i bistand til Syria og nabolandene i 
perioden 2016–2019 for å lindre nød. Dette er den 
største enkeltstående humanitære innsatsen fra 
Norge noensinne. Den humanitære innsatsen er 
forankret i Strategi for norsk humanitær politikk 
2019–2023 som vektlegger beskyttelse av barn og 
unge og beskyttelse mot seksualisert og kjønns-
basert vold. Strategien vektlegger nyskaping og 
effektivisering for å nå flere med bedre humani-

tær assistanse, og at de som er rammet av krisene 
kan påvirke den humanitære innsatsen.

Regjeringen har hvert år siden 2013 satt av 
1 pst. av BNI til bistandsbudsjettet og stilt ster-
kere krav til resultater og kvalitet i bistanden. 
Kjernestøtten til multilaterale organisasjoner har 
økt i beløp i løpet av perioden. I tråd med regjerin-
gens vektlegging av felles innsats for et resultat-
orientert og effektivt FN, har Norge fra 2018 til 
2019 økt andelen fleksible midler i form av frivil-
lige kjernebidrag og støtte til felles FN-fond og 
redusert andelen sterkt øremerket støtte tilsva-
rende. For å sikre et mer effektivt og resultatori-
entert FN vil regjeringen øke kvaliteten på FN-
finansieringen fremover. Kjernebidrag og annen 
finansiering av god kvalitet vil prioriteres.

Norge er et førende land i den internasjonale 
fattigdomsbekjempelsen. Vi har kompetente fag-
miljøer, et aktivt multilateralt arbeid, et sterkt sivil-
samfunn og et høyt nivå på bistanden. Under 
denne regjeringen har bistandsbudsjettet økt med 
11 mrd. kroner (fra 2013), til over 41 mrd. kroner i 
budsjettforslaget for 2022. Dette hadde ikke vært 
mulig uten den brede støtten norsk bistand har i 
befolkningen. Statistisk sentralbyrås undersø-
kelse fra i år viser at oppslutningen om norsk 
bistand er høy, og på nivå med den høyeste opp-
slutningen siden målingene startet for 50 år siden.

Regjeringen har gjennomført tiltak for å effek-
tivisere og styrke resultatorienteringen i utvik-
lingspolitikken. Norad er gitt et klarere ansvar for 
det utviklingsfaglige arbeidet. Videre har regjerin-
gen i sterkere grad konsentrert bistanden om 
partnerlandene og styrket resultatstyringen, bl.a. 
gjennom opprettelsen av Resultatportalen. Mange 
lavinntektsland har opplevd økonomisk tilbake-
gang og utviklingsarbeidet er satt år tilbake som 
følge av covid-19-pandemien. Det gjør at bistan-
dens relative betydning har økt. Samtidig har sen-
trale giverland gjennomført betydelige kutt i sin 
utviklingsstøtte. Dette understreker viktigheten 
av å videreføre nivået på norsk utviklingsstøtte.

Med mindre enn ti år igjen for å nå bærekrafts-
målene i 2030-agendaen, har regjeringen styrket 
innsatsen i de områdene som står overfor de stør-
ste fattigdomsutfordringene. Det betyr sterkere 
konsentrasjon mot partnerlandene i utviklings-
samarbeidet og særlig i Afrika sør for Sahara.

Norge har lenge vært en sentral aktør i det 
internasjonale helsearbeidet. Våre bidrag innen 
bl.a. vaksiner og mødrehelse har reddet millioner 
av liv. I 2020 ble det brukt 6,6 mrd. kroner på 
helse innenfor utviklingssamarbeidet. Dette er en 
økning på mer enn 50 pst. siden 2013.1 FNs kontor for koordinering av humanitær innsats. Total 

rapportert finansiering i 2020. 
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Ikke-smittsomme sykdommer tar flere liv enn 
smittsomme sykdommer, også i lavinntektsland, 
og er en viktig årsak til vedvarende fattigdom. 
Regjeringen har derfor styrket innsatsen mot 
disse sykdommene og lanserte i 2019, som første 
giverland, en strategi for bekjempelse av ikke-
smittsomme sykdommer i utviklingssamarbeidet.

Regjeringen tok tidlig ansvar i det internasjo-
nale arbeidet for å bekjempe covid-19-pandemien. 
Sammen med Sør-Afrika leder Norge fasiliterings-
rådet i den internasjonale koalisjonen ACT-A, som 
er det viktigste internasjonale samarbeidet for å 
sikre en mer rettferdig og likeverdig global forde-
ling av vaksiner, medisiner og tester i kampen mot 
covid-19. Regjeringen har bidratt med 4,6 mrd. 
kroner til ACT-A, og til sammen vil Norge bidra 
med mer enn 31 millioner doser til det internasjo-
nale arbeidet, gjennom videreformidling av nor-
ske doser, overføring av vaksineopsjoner og gjen-
nom finansiell støtte. Samlet norsk støtte til den 
globale covid-19-bekjempelsen – inkludert målret-
tet innsats for å avhjelpe sosioøkonomiske konse-
kvenser av pandemien – anslås til å være rundt 
12 mrd. kroner. Regjeringen arbeider også poli-
tisk gjennom ACT-A, WHO og WTO og i dialog 
med andre land og legemiddelindustrien, for å 
øke produksjonskapasiteten og sikre lave priser 
på vaksiner.

Fortsatt er det flere hundre millioner gutter og 
jenter som ikke har tilgang til utdanning. Pande-
mien har dramatisk forverret denne situasjonen. 
Siden 2013 har regjeringen mer enn doblet støtten 
til utdanning. Støtten gis gjennom en rekke kana-
ler. For eksempel har Det globale partnerskapet 
for utdanning (GPE) de siste fire årene sørget for 
at 126 millioner bøker har blitt distribuert, over 
1,3 millioner lærere har fått opplæring og 13 300 
klasserom har blitt bygd. Den samlede støtten gitt 
til GPE i perioden 2017–2020 er tilstrekkelig til å 
dekke skolegang for 19,5 millioner barn i ett år.

Sentralt i bærekraftsagendaen står løftet om at 
ingen skal utelates. Sårbare grupper som perso-
ner med funksjonsnedsettelse, seksuelle minorite-
ter, barn som utsettes for skadelige skikker og 
personer som er ofre for moderne slaveri, opple-
ver nettopp at de utelates. Dette handler om 
grunnleggende rettigheter som ikke oppfylles og 
– dypest sett – om menneskeverd. Regjeringen 
legger i alt utviklingsarbeid vekt på prinsippet om 
at ingen skal utelates, og har i tillegg fremmet en 
rekke strategier og programmer som målrettet 
styrker innsatsen for sårbare grupper.

Regjeringen har styrket støtten til og samar-
beidet med sivilt samfunn. Et mangfoldig og dyna-
misk sivilt samfunn er en samfunnsbyggende 

kraft og grunnleggende viktig for å fremme demo-
krati og deltakelse og bekjempe korrupsjon og 
fremme menneskerettigheter. Samtidig er sivil-
samfunnsorganisasjoner avgjørende aktører i 
kampen mot fattigdom, ikke minst for å nå ut til 
sårbare og marginaliserte grupper. 

Norge har levert betydelige bidrag til globale 
utslippsreduksjoner. Gjennom økningen i budsjet-
tet for 2022 ligger Norge i rute for å doble klima-
bistanden innen 2025. Regjeringen har styrket og 
videreført dette arbeidet, bl.a. gjennom bedrede 
garantiordninger for utbygging av fornybar 
energi. Videre har regjeringen satt av 10 mrd. kro-
ner over fem år til et nytt klimainvesteringsfond. 
Mesteparten av disse midlene kommer i tillegg til 
bistandsprosenten. Fondet skal investere i forny-
bar energi i utviklingsland med mål om å bidra til 
utfasing av kull og reduserte klimagassutslipp. 
Gjennom fondet og garantiordningene vil regjerin-
gen bruke bistandsmidlene katalytisk for å utløse 
private investeringer i fornybar energi.

Klimaendringene er her nå, i form av tempera-
turstigninger og hyppigere og mer ekstreme vær-
fenomener. De er en trussel mot hele menneske-
heten, men slår spesielt kraftig ut i lavinntektsland 
med svak infrastruktur og et lite utviklet landbruk. 
Klimaendringene svekker ikke bare framtidige 
muligheter for utvikling, de undergraver også alle-
rede oppnådde resultater. Klimaendringene er 
også en viktig årsak til at sult har vært på fram-
marsj de siste årene. Covid-19-pandemien har ytter-
ligere bidratt til svekket matsikkerhet i verden.

Regjeringen lanserte i 2019 en handlingsplan 
for bærekraftige matsystemer. Strategien har et 
spesielt fokus på småskala-bønder og fiskere, løf-
ter fram det potensial som ligger i mat fra havet og 
jobbskapingsmulighetene innen landbruk og fisk-
eri.

Videre lanserte regjeringen i 2021 en strategi 
for sultbekjempelse, klimatilpasning og forebyg-
ging av klimarelaterte katastrofer, Klima, sult og 
sårbarhet. Strategien legger føringene for en styr-
ket norsk innsats for klimasårbare samfunn. Gjen-
nom initiativet tar regjeringen sikte på å tredoble 
bistanden til klimatilpasning innen 2025. Dette er 
også en viktig leveranse med tanke på Parisavta-
len, der man forplikter seg til en balansert innsats 
mellom utslippsreduksjoner og tilpasning/fore-
bygging.

Den internasjonale innsatsen for rene og rike 
hav er trappet kraftig opp gjennom arbeidet i Høy-
nivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som 
ble initiert av statsminister Solberg i 2018. Panelet 
ga sine anbefalinger i desember 2020, og regjerin-
gen vil følge opp havpanelets anbefalinger.
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Norges sikkerhet

Norge var en av grunnleggerne av NATO i 1949, og 
sikkerhetsgarantien i NATO og sterke trans-
atlantiske forbindelser forblir bærebjelken i Norges 
sikkerhetspolitikk. USA er vår viktigste allierte. 
Samarbeidet har et langsiktig perspektiv, og regje-
ringen ønsker å videreutvikle Norges sikkerhets-
politiske samarbeid med USA, både i NATO og 
bilateralt. Undertegningen av tilleggsavtalen for 
forsvarssamarbeid (SDCA) er et eksempel på dette.

NATO har de siste årene styrket sin evne til 
kollektivt forsvar og avskrekking. NATO-toppmø-
tet 14. juni 2021 vedtok en rekke tiltak for å styrke 
det politiske samarbeidet i alliansen gjennom 
generalsekretærens NATO 2030-prosess. Sam-
hold blant allierte er viktig for troverdigheten i det 
militære samarbeidet, og regjeringen vil bidra 
aktivt i oppfølgingen av disse beslutningene. Et 
revidert strategisk konsept for NATO skal fram-
legges for godkjenning på neste toppmøte i 2022. 
Som et overordnet referansedokument for allian-
sens innretning og prioriteringer er det strate-
giske konseptet viktig for å tilpasse NATO til nye 
sikkerhetsutfordringer. Regjeringen vil aktivt 
fremme norske posisjoner i dette arbeidet. Sam-
holdet i NATO ivaretas og bygges også gjennom 
tettere bilateral kontakt med prioriterte land. 
Norge pleier derfor et dypere forhold til sentrale 
allierte og til nordiske naboer. Regjeringen vil 
videreutvikle det sikkerhetspolitiske samarbeidet 
med Frankrike, Nederland, Storbritannia og Tysk-
land og de nordiske landene.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske 
ansvarsområde. Vår utenrikspolitikk skal både 
fremme fred og stabilitet i regionen og sikre 
norsk innflytelse i et av verdens mest ressursrike 
områder gjennom tilstedeværelse og bærekraftig 
næringsutvikling. Regjeringen vil fortsette å 
styrke den innenrikspolitiske og økonomiske 
dimensjonen i nordområdepolitikken. Økt jobb- 
og verdiskaping i Nord-Norge er av strategisk 
betydning for landet som helhet. Dette ble vekt-
lagt i regjeringens nordområdemelding, Meld. St. 
9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske 
interesser i nord, som ble lagt frem i november 
2020.

Arktis er preget av stabilitet og samarbeid 
basert på folkeretten. Dette er et resultat av lang-
siktig og kontinuerlig arbeid med målrettede til-
tak for å fremme norske interesser. Geopolitisk 
spenning og klimaendringer i Arktis har resultert 
i økt internasjonal interesse for nordområdene. 
Norge er opptatt av å stanse den globale oppvar-
mingen og redusere utslippene. Samtidig er bære-

kraftig bruk av ressursene, basert på vitenskap og 
forskning, et sentralt premiss i norsk politikk, 
også i våre polarområder. Norges interesser som 
polarnasjon i sør fremmes gjennom arbeidet 
under Antarktistraktaten og Kommisjonen for 
bevaring av marine levende ressurser i Antarktis 
(CCAMLR). Norge bidrar til å føre videre det 
internasjonale samarbeidet for fred og stabilitet i 
Antarktis. Norge bidrar aktivt inn i arbeidet med 
marine verneområder i Sørishavet, og spiller en 
sentral rolle i utviklingen av et nytt forvaltnings-
regime for krillfiskeriene i samme område.

Situasjonen i våre nærområder er krevende. 
Russlands folkerettsstridige anneksjon av Krym 
og destabiliseringen av Øst-Ukraina utfordrer 
Europas sikkerhet. Utviklingen internt i Russland 
er svært bekymringsfull. Norge er, sammen med 
allierte og partnere, tydelige i våre reaksjoner på 
dette. Samtidig er Norge tjent med at både det 
praktiske samarbeidet og den politiske kontakten 
med Russland opprettholdes for å ivareta våre 
interesser. Siden 2017 har regjeringen hatt 
utstrakt politisk kontakt med Russland for å iva-
reta norske interesser og fremme dialog og sam-
arbeid på områder av gjensidig interesse. Dette er 
høyt prioritert fra regjeringens side. Vi identifise-
rer og utvikler områder for samarbeid, og marke-
rer samtidig tydelig overfor Russland der de 
bryter folkeretten og menneskerettighetene, og vi 
følger svært nøye med på russisk militær og poli-
tisk utvikling. 

Statsminister Solberg møtte statsminister 
Medvedev i Brussel i oktober 2018. I april 2019 
besøkte statsministeren og utenriksminister 
Eriksen Søreide St. Petersburg og hadde møte 
med president Putin og utenriksminister Lavrov. 
I oktober 2019 besøkte utenriksminister Lavrov 
Kirkenes for markeringen av at det var 75 år 
siden frigjøringen av Øst-Finnmark, og for bilate-
rale politiske møter med utenriksministeren. Det 
har også vært jevnlig kontakt på utenriksminis-
ternivå med både fysiske og digitale møter under 
pandemien, samt i forbindelse med internasjo-
nale møter. I 2021 har utenriksministeren hatt to 
møter med utenriksminister Lavrov. Arbeidet 
innenfor de bilaterale kommisjonene har vært 
høyt prioritert, og det har vært god politisk dia-
log. Møtene og kontakten har vært opprettholdt 
digitalt når reiserestriksjoner har gjort fysiske 
møter og besøk umulig.

Regjeringen er bekymret for den forverrede 
menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland. 
Sammen med nordiske og europeiske partnere 
arbeider Norge for å fremme respekt for 
menneskerettigheter og demokrati, og har 
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utstrakt kontakt med den hviterussiske demo-
kratibevegelsen.

Store områder, fra Sahel via Midtøsten til 
Afghanistan, forblir ustabile. Utviklingen vil fort-
satt gi grobunn for trusler som også kan ramme 
Europa. Et tett og nært samarbeid med land i 
disse regionene er vesentlig for økt stabilitet og 
for å nå bærekraftsmålene. I juni 2021 la regjerin-
gen fram en revidert Sahel-strategi som vil bli 
fulgt opp i 2022.

Regjeringen vil arbeide for å stabilisere kon-
fliktområder ved å håndtere de underliggende 
årsakene til konfliktene. Derfor er freds- og 
forsoningsarbeidet en viktig del av regjeringens 
utenrikspolitikk. Norge er en etterspurt aktør i 
flere konflikter, og søker å legge til rette for dialog 
med mål om å skape varige politiske løsninger 
bl.a. i Sør-Sudan, Venezuela og i konflikten mel-
lom israelerne og palestinerne. Regjeringen leg-
ger til grunn en balansert holdning til Midtøsten-
konflikten, og støtter aktivt målet om Israel og 
Palestina som to stater innenfor sikre og interna-
sjonalt anerkjente grenser. Regjeringen støtter 
også opp under demokratisk utvikling i Midtøs-
ten. Engasjementet for å sikre fredsavtalen i 
Colombia opprettholdes.

Sikkerhetssituasjonen i og rundt Europa de 
siste årene har ført til større forventninger og vilje 
blant EUs medlemsland til å styrke EUs evne til å 
ivareta indre og ytre sikkerhet. Regjeringen 
mener denne utviklingen kan styrke europeisk, 
og dermed norsk, sikkerhet. Det er i norsk 
interesse – både sikkerhetspolitisk og økonomisk 
– å samarbeide tett med EU og EUs medlemsland 
på dette området. Norge deltar som fullverdig 
medlem i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) 
fra oppstarten i 2021, og deltar i arbeidet med mili-
tær mobilitet gjennom EUs strukturerte samar-
beid (PESCO). Et forsterket europeisk sikker-
hetssamarbeid vil også kunne underbygge de 
transatlantiske forbindelsene. En avgjørende for-
utsetning er imidlertid at slike initiativ og kapasi-
teter ikke dupliserer NATO.

Noen av våre største sikkerhetsutfordringer er 
av global karakter. Det gjelder spesielt spredning 
av kjernevåpen og andre masseødeleggelses-
våpen, og sikring av kjernefysisk materiale. Regje-
ringen har prioritert effektiv nedrustning og der-
med forsvar av dagens globale nedrustnings- og 
ikke-spredningsregime. Dette regimet er imidler-
tid under press. Det er bekymringsfullt at land 
som Russland og Kina har bidratt til et økt rust-
ningspress. INF-avtalen mellom USA og Russland, 
som omfattet landbaserte mellomdistanseraket-
ter, har opphørt på grunn av Russlands man-

glende etterlevelse. Samtidig skaper forlengelsen 
av Ny START-avtalen for strategiske kjernevåpen 
rom for dialog mellom USA og Russland som kan 
berede grunnen for framtidig rustningskontroll 
for denne typen våpen. Ikkespredningsavtalen 
(NPT) har vært hjørnesteinen for nedrustnings-
arbeidet i 50 år. Regjeringen arbeider for å nå målet
om en verden uten kjernevåpen gjennom full gjen-
nomføring av avtalens forpliktelser. Regjeringen 
vil videreutvikle Norges internasjonale lederrolle 
innen verifikasjon av kjernevåpennedrustning for 
å legge grunnlaget for reell, framtidig nedrust-
ning. Derfor vil regjeringen også ta en lederrolle i 
arbeidet for en felles forståelse av hva som kreves 
for at man kan ha tillit til at kjernefysisk nedrust-
ning ikke kan reverseres (irreversibilitet). Regje-
ringen vil videreføre en restriktiv politikk for 
eksportkontroll av strategiske varer, i tråd med 
Norges internasjonale forpliktelser og Stortingets 
forutsetninger. Både nasjonalt og multilateralt 
samarbeid om eksportkontroll er viktig for å hin-
dre uønsket spredning av sensitiv teknologi fra 
Norge, inkludert kunnskapsoverføring. Den pågå-
ende anskaffelsen av et nytt, digitalt saksbehand-
lingssystem for eksportkontroll vil bidra til det 
strategiske og sikkerhetspolitiske arbeidet.

Globale sikkerhetsutfordringer, som grense-
overskridende kriminalitet, internasjonal terror-
isme, maritim sikkerhet, voldelig ekstremisme og 
digitale trusler øker kompleksiteten i trusselbil-
det. Den økende bruken av digitale løsninger 
under pandemien gjør oss mer sårbare for digitale 
trusler. Regjeringen arbeider for å fremme ansvar-
lig adferd fra stater i det digitale rom, i tråd med 
den etablerte folkeretten. Norge deltar aktivt i 
multilateralt samarbeid for å styrke respekten for 
normer og regler, og vil bidra til å ansvarliggjøre 
aktører som opptrer i strid med disse.

Den strategiske betydningen av verdensrom-
met øker. Regjeringen vil sørge for å ivareta Nor-
ges handlefrihet, våre allianseforpliktelser og 
utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser i ver-
densrommet og i romvirksomhet. Norge støtter 
aktivt opp om en FN-ledet rettsorden i verdens-
rommet som fremmer forutsigbare rammevilkår 
og fredelig sameksistens.

Framveksten av autonome våpensystemer gjør 
det viktig å sikre en meningsfull menneskelig 
kontroll. Norge har i en årrekke støttet FN-arbei-
det med å komme til en internasjonal enighet om 
rammene for disse våpnene. I 2016 støttet Norge 
opprettelsen av en permanent ekspertgruppe om 
dødelige autonome våpensystemer, og vi har del-
tatt aktivt i ekspertgruppens arbeid. Norge vil 
fortsette vår aktive rolle i diskusjonen om helauto-
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nome våpen for å sikre at grunnleggende prinsip-
per om menneskelig kontroll og etterlevelse av 
humanitærrettens bestemmelser legges til grunn. 
Regjeringen viderefører med dette Norges lang-
varige pådriverrolle innenfor humanitærretten.

Norges sikkerhet påvirkes også av klima-
endringene. Land som er preget av ressursman-
gel, sterk befolkningsvekst, svakt styresett og fat-
tigdom rammes hardest, og situasjonen kan bli 
farlig der klimaendringene forsterker presset på 
eksisterende motsetninger mellom land og folke-
grupper. Ustabilitet, konflikt og mennesker på 
flukt kan også få betydning for Norge. Regjerin-
gen har tatt initiativ til å styrke forståelsen av sam-
menhengene mellom klimaendringer og sikker-
hetstrusler gjennom Norges arbeid i FNs sikker-
hetsråd.

Engasjementet i Europa

Norsk utenrikspolitikk begynner i Europa. Vår 
sikkerhet og velferd avhenger av et trygt, fritt og 
økonomisk sterkt Europa der landene tar felles 
ansvar for å løse felles utfordringer. Håndteringen 
av covid-19-pandemien har vist hvor avhengige vi 
er av et tett samarbeid med EU og de nordiske lan-
dene. Samarbeidet var viktig bl.a. for anskaffelse av 
smittevernutstyr og vaksiner, og for å kunne gi 
bistand til norske og nordiske borgere som var 
strandet over hele verden i begynnelsen av pande-
mien. Det er klart i Norges interesse at vi deltar i 
EUs felles innkjøp for å sikre den norske befolknin-
gen tilgang til vaksiner i tilstrekkelig omfang.

EU er Norges desidert viktigste handelspart-
ner, og EØS-avtalen er vår mest omfattende og 
betydningsfulle handelsavtale. Det er i Norges 
grunnleggende interesse at avtalen ivaretas best 
mulig. EØS-avtalen øker norske virksomheters 
hjemmemarked fra fem til 450 millioner innbyg-
gere. Avtalen gir oss fri bevegelse for personer, 
varer, tjenester og kapital i hele EØS-området. Fel-
les statsstøtte- og konkurranseregler, kombinert 
med felles standarder og lik håndheving av 
reglene, sikrer like konkurransevilkår og forutsig-
barhet for næringslivet. Dette er helt avgjørende 
for norske økonomiske interesser og for norske 
forbrukere og arbeidstakere.

For å fremme et trygt Europa har regjeringen 
styrket den sikkerhetspolitiske dialogen med EU 
og knyttet Norge tettere til EUs sikkerhets- og for-
svarspolitiske samarbeidsfora. Det praktiske sam-
arbeidet om sivil beredskap og krisehåndtering er 
videreutviklet og Norge deltar aktivt i det euro-
peiske justis- og politisamarbeidet for å avdekke, 
forebygge og bekjempe grenseoverskridende kri-

minalitet. Sammen med EU fortsetter vi å arbeide 
for at hele Europa skal utvikle seg i en fredelig og 
positiv retning, gjennom omfattende politisk enga-
sjement og bistand til Vest-Balkan og Øst-Europa. 
Norsk politisk og økonomisk engasjement i land-
ene på Vest-Balkan og i Øst-Europa er en integrert 
del av norsk europapolitikk. Uro i Europas nær-
områder kan få direkte konsekvenser også for 
Norge.

Et trygt Europa er nødvendig for å sikre et fritt 
Europa. Europeisk integrasjon bygger på felles 
verdier. Respekt for individets grunnleggende ret-
tigheter og de demokratiske spillereglene er for-
utsetninger for varig fred og stabilitet. Utviklingen 
i flere europeiske land de siste årene viser at 
respekt for disse verdiene ikke kan tas for gitt, og 
den går flere steder i feil retning. EØS-midlene 
skal bidra til sosial og økonomisk utvikling. Norge 
skal i inneværende finansieringsperiode stille om 
lag 27 mrd. kroner til disposisjon for 14 mottaker-
land i Sentral- og Sør-Europa. Det vil ikke bli 
gjennomført programmer i Ungarn under EØS-
midlene i inneværende periode. Bakgrunnen for 
dette er at giverlandene og Ungarn ikke klarte å 
bli enige om en fondsoperatør for fondet for sivilt 
samfunn, som var betingelsen i de inngåtte ram-
meavtalene for gjennomføring av programmer.

Strategisk bruk av EØS-midlene er et viktig 
virkemiddel i en effektiv europapolitikk. Regjerin-
gen har valgt fem hovedsektorer for bruk av EØS-
midlene:
– innovasjon, forskning, utdanning og konkur-

ranseevne
– sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og 

sysselsetting for ungdom
– miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
– kultur, sivilt samfunn, godt styresett
– grunnleggende rettigheter, justis og innenriks-

saker

Regjeringen prioriterer særskilt innsatsen for å 
styrke menneskerettigheter, demokratiske ver-
dier, toleranse, det sivile samfunn og rettsstaten. 
EØS-midlene er svært viktige for sivilt samfunn i 
mange av mottakerlandene. For giverne er det et 
grunnleggende prinsipp at midlene administreres 
av organisasjoner som er uavhengige av nasjonale 
myndigheter.

I et fritt Europa styres statene etter lover og 
regler, med likhet for loven og med et uavhengig 
rettsvesen, i tråd med Europarådets konvensjo-
ner. Tillit til hverandres rettslige og politiske 
systemer er avgjørende forutsetninger for at det 
tette, økonomiske samarbeidet skal fungere. 
Brudd på disse felles spillereglene i ett land berø-
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rer alle land negativt. Polske kommuner og fylker 
som har vedtatt erklæringer mot LHBTI-personer 
og såkalt LHBTI-ideologi, er avskåret fra å motta 
EØS-midler. Norge vil fortsatt prioritere å styrke 
sivilsamfunnet i mottakerlandene gjennom EØS-
midlene.

Regjeringen prioriterer tre områder i samar-
beidet med EU for å fremme et økonomisk sterkt 
Europa: åpen og regelbasert handel i det indre 
marked og globalt, et ordnet arbeidsliv og et fram-
tidsrettet næringsliv. Som tidligere nevnt vil Euro-
pas grønne giv (European Green Deal) få stor 
betydning for Norge gjennom EØS-avtalen og vil 
sette rammer for våre handels- og markedsmulig-
heter framover. Utenriksdepartementet koordi-
nerer regjeringens arbeid med den grønne given. 
14. juli la EU-kommisjonen fram lovpakken «Fit 
for 55», som er en uvanlig omfattende og ambisiøs 
agenda for omstilling til et Europa med lave 
utslipp og høy verdiskaping. Norge vil følge den 
videre utviklingen i pakken, og aktivt påvirke EU-
parlamentet og EUs medlemsland for å fremme 
norske interesser og presentere relevante bidrag 
for utslippskutt. Norges klimasamarbeid med EU 
gjør oss spesielt godt posisjonert for å innlede en 
slik dialog med EUs ulike institusjoner.

Regjeringen har siden 2013 lagt fram to strate-
gier for samarbeidet med EU. Dagens strategi 
utløper ved årsslutt i 2021 og en ny strategi vil lan-
seres i januar 2022.

Den vil ta utgangspunkt i hvordan Norge kan 
videreutvikle det tette samarbeidet med EU for å 
møte de utfordringene vi står overfor nasjonalt og 
internasjonalt på sentrale områder som bl.a. 
klima, helse, sikkerhet, økonomisk utvikling og 
demokrati/rettsstat. Disse store utfordringene er 
definerende både for Norge og europeiske land i 
de kommende fire årene, og det er derfor nødven-
dig med tettere samarbeid for å kunne lykkes med 
å løse dem. Strategien vil primært omtale Europas 
grønne giv, samarbeid om migrasjon, tettere hel-
sesamarbeid samt forsvar og fremme av rettsstat 
og demokrati.

Storbritannias uttreden av EU og EØS endrer 
ikke Norges tilknytning til EU eller det indre mar-
ked. Derimot har den britiske uttredenen fått kon-
sekvenser for Norges forhold til Storbritannia 
fordi landet også gikk ut av EØS. Storbritannia for-
lot formelt EU og EØS-samarbeidet 31. desember 
2020. Norge fikk før denne datoen på plass ordnin-
ger med Storbritannia som sikrer vårt samarbeid 
på sentrale områder som helse- og trygdespørs-
mål, justissamarbeid og rammeavtale for fiskeri-
samarbeid.

Det er i 2021 inngått en frihandelsavtale mel-
lom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia. 
Frihandelsavtalen omfatter bl.a. handel med varer, 
opprinnelsesregler, handelsfasilitering, tekniske 
handelshindre, veterinære og plantesanitære til-
tak, handelstiltak, investeringer og handel med 
tjenester, offentlige anskaffelser m.m. Avtalen 
viderefører tollfrihet for industrivarer inn til Stor-
britannia, og inneholder likebehandlingsregler for 
handel med tjenester og investeringer, som er i 
tråd med avtalen mellom EU og Storbritannia.

Sikre økonomi og velferd

Norsk økonomi, velstand og norske arbeidsplas-
ser er helt avhengig av et velfungerende interna-
sjonalt handelsregelverk som sikrer tilgang til 
markedene for våre varer og tjenester. EØS-avta-
len er den mest omfattende og betydningsfulle 
avtalen for å sikre dette. Globalt er vår viktigste 
handelspolitiske prioritering å sikre det multilate-
rale handelssystemet og Verdens handelsorgani-
sasjon (WTO). For et lite land som Norge med en 
åpen, eksportrettet økonomi, er felles spilleregler 
en avgjørende forutsetning.

En åpen, regelstyrt handel støttet av det multi-
laterale handelssystemet har bidratt vesentlig til 
global økonomisk utvikling. Investeringer og han-
del har hatt avgjørende betydning for den store 
fattigdomsreduksjonen vi har sett globalt de siste 
tiårene.

Covid-19-pandemien er en helsekrise som 
også har fått store økonomiske og sosiale konse-
kvenser. Pandemien og innføringen av restriktive 
smitteverntiltak har ført til den dypeste økono-
miske krisen vi har sett i etterkrigstiden. Verdens-
økonomien ble redusert med 3,3 pst. i 2020. For 
første gang på flere tiår har antallet mennesker 
som lever i ekstrem fattigdom i verden økt. Det 
internasjonale pengefondet (IMF) anslår nå at 
hele 96 millioner mennesker er blitt ekstremt fat-
tige som en følge av pandemien.

Verdensøkonomien er basert på globale verdi-
kjeder og gjensidig avhengighet av tilgang til råva-
rer, teknologi og arbeidskraft. Innføring av smitte-
verntiltak som var nødvendige i møtet med pande-
mien reduserte samtidig muligheten for interna-
sjonal handel. Særlig var nedgangen stor for han-
del med tjenester.

Pandemien har bidratt til større økonomisk 
ulikhet. Den pågående økonomiske gjenopphen-
tingen, som følger vaksinasjonshastigheten tett, 
kan forsterke ulikhetene fordi den økonomiske 
veksten har ulikt tempo både mellom land og sek-
torer.
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Den økonomiske gjenoppbyggingen etter pan-
demien må legge til rette for en grønn og åpen 
økonomi som bygger på internasjonalt samarbeid 
og regelstyrt internasjonal handel. Vi må også 
sikre at alle får ta del i den økonomiske veksten 
etter krisen.

Internasjonal handel er også nødvendig for til-
gang til livsviktige varer, som vaksiner, legemidler 
og medisinsk utstyr under pandemien, og for 
bærekraftig økonomisk gjenoppbygning etter kri-
sen. Få, om noen, land kan produsere alt de tren-
ger for å beskytte sin befolking i en pandemi. I 
WTO arbeider Norge for en helhetlig tilnærming 
til hvordan internasjonal handel kan støtte det glo-
bale helsearbeidet på en bedre måte. Eksportre-
striksjoner svekker klodens felles evne til å øke 
vaksineproduksjonen. Regjeringen ønsker at han-
delsreglene bidrar til økt vaksineproduksjon. Der-
for arbeider vi aktivt for at regelverket for immate-
rielle rettigheter skal ha nødvendig fleksibilitet til 
å håndtere helsekriser, samtidig som incentivene 
for innovasjon beholdes og at kvaliteten på vaksi-
neproduksjonen forblir høy.

Det har de senere årene vært en økende ten-
dens til brudd på internasjonale kjøreregler for 
handel, og manglende reell vilje til å løse en fast-
låst situasjon i WTO. Flere WTO-medlemmer har 
under pandemien innført handelsrestriktive krise-
tiltak, selv om det også er innført en rekke tiltak 
for å lette handelen. Økt bruk av proteksjonistiske 
tiltak er en kilde til bekymring.

I WTO har det lenge vært krevende å finne en 
gjensidig akseptabel fordeling av ansvar, rettighe-
ter og plikter mellom tradisjonelle industriland og 
framvoksende økonomier i handelspolitikken.

Norge bidrar aktivt i en gruppe med reform-
vennlige land (Ottawa-gruppen) som ser på hvor-
dan systemet best kan reformeres, slik at de glo-
bale handelspolitiske reglene i større grad skal 
reflektere de økonomiske realitetene vi står over-
for i det 21. århundre.

Gitt det krevende handelspolitiske landskapet, 
var det viktig å få på plass en ny generaldirektør i 
WTO. Ngozi Okonjo-Iweala tiltrådte 1. mars 2021, 
og har skissert et ambisiøst program for å skape 
framdrift i arbeidet i WTO. Generaldirektøren 
engasjerer seg aktivt i flere pågående prosesser, 
med sikte på å kunne levere konkrete resultater 
på veien fram mot det neste ministermøtet, som 
etter planen skal finne sted på slutten av året.

Det er vesentlig å utforme en helhetlig politikk 
for å sikre at alle får ta del i globaliseringen og 
gevinstene av internasjonal handel. Samarbeidet i 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 
utvikling (OECD) gir viktige bidrag for å sikre 

dette. Mathias Cormann fra Australia har tiltrådt 
som ny generalsekretær. OECD må fortsette å 
legge viktige premisser globalt gjennom opptak 
av flere kvalifiserte land som medlemmer, og sam-
arbeid med andre organisasjoner og framvok-
sende økonomier, ikke minst i Asia.

Bistå norske borgere i utlandet

Konsulær bistand til nordmenn i utlandet er en 
kjerneoppgave for utenrikstjenesten. Det meste 
av bistanden ytes direkte fra ambassadene, gene-
ralkonsulatene og honorære stasjoner. I tillegg gis 
det bistand fra Utenriksdepartementet i Oslo. 
Rammene for konsulær bistand gis i stortingsmel-
dingen om konsulær bistand, Meld. St. 12 (2010–
2011) Bistand til nordmenn i utlandet.

Det konsulære saksfeltet er omfattende, og 
tidvis preget av komplekse og ressurskrevende 
enkeltsaker. Hvilke konsulære tjenester som kan 
tilbys må vurderes ut fra bl.a. folkeretten og til-
gjengelige ressurser. Det vil ikke alltid være mulig 
å tilby så omfattende konsulær bistand som 
mange nordmenn i utlandet ønsker, eller å løse 
alle saker. Utenrikstjenestens mulighet til å yte 
bistand til norske borgere i utlandet begrenses av 
lover og regler der vedkommende oppholder seg. 
Når norske borgere befinner seg i områder med 
en utfordrende sikkerhetssituasjon, er det konsu-
lære handlingsrommet begrenset. Er det utstedt 
råd som fraråder reiser til, eller opphold i, et land 
eller et område, kan ikke norske borgere regne 
med konsulær bistand.

Til tross for færre nordmenn på reise i utlandet 
siden våren 2020, har mange hatt behov for konsu-
lær bistand fra utenrikstjenesten. Oppfølgingen av 
enkeltsaker har ofte vært krevende, særlig i land 
der restriksjonene har vært omfattende og i stadig 
endring. Til tross for at det blir enklere å reise, vil 
det også i 2022 ventelig være komplisert å være rei-
sende på grunn av effektene av covid-19. Reisende 
må derfor følge med på Utenriksdepartementets 
reiseråd. Utenriksdepartementet har høsten 2021 
lansert en ny applikasjon som gjør det lettere for 
norske borgere i utlandet å følge med på reiseråd 
og registrere seg. På den måten kan Utenriks-
departementet komme i kontakt med nordmenn på 
reise dersom det skulle oppstå situasjoner der det 
er behov for å nå ut med rask informasjon.

Covid-19-pandemien har understreket viktig-
heten av nært samarbeid og informasjonsutveks-
ling mellom etater og med andre land. For å 
sikre gode, konsulære tjenester til norske bor-
gere vil Utenriksdepartementet videreutvikle 
samarbeidet og dialogen med andre fagdeparte-
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menter og etater. Samtidig vil nordisk og euro-
peisk samarbeid bli vektlagt også i framtidige 
situasjoner og kriser.

Besøksvirksomhet

Kontakter og besøk på høyt nivå er i mange sam-
menhenger avgjørende for å fremme norske poli-
tiske interesser og næringslivsinteresser. Det har 
vært jobbet systematisk for å opprettholde kon-
takter mot andre land gjennom pandemien, selv 
om mulighetene for offisielle høynivåbesøk til 
andre land har vært svært begrenset. Statsmi-
nisteren, utenriksministeren og andre regjerings-
medlemmer har foretatt enkelte helt nødvendige 
reiser, og ellers deltatt på en rekke digitale møter. 
Kongehuset har også deltatt på flere digitale 
arrangementer. Regjeringen vil fortsette å utnytte 
muligheter for bruk av digitale plattformer når rei-
ser og besøk ikke er mulig. Samtidig vil det bli 
arbeidet for systematisk å gjenoppta regulære 
fysiske møter med andre land så snart smittesitua-
sjonen tillater det.

Humanitær innsats

Norges internasjonale humanitære engasjement 
er betydelig. Siden 2013 har det humanitære bud-
sjettet nær doblet seg. De humanitære prinsip-
pene, internasjonal humanitærrett og menneske-
rettighetene ligger til grunn for vår humanitære 
innsats. Regjeringen er pådriver for rask og effek-
tiv respons, der humanitære organisasjoner har 
trygg og uhindret tilgang til nødlidende, der 
kjønnsperspektivet er integrert, og der befolknin-
gen som er rammet av kriser får påvirke innsatsen 
og stille organisasjonene til ansvar.

Covid-19-pandemien har forverret en allerede 
vanskelig situasjon for befolkningen i land og 
områder som er rammet av humanitære kriser. 
Som følge av pandemien har de globale, humani-
tære behovene økt kraftig, ikke minst på grunn av 
indirekte konsekvenser som matusikkerhet og 
økte beskyttelsesutfordringer.

Regjeringens humanitære politikk og innsats 
er forankret i Strategi for norsk humanitær politikk 
2019–2023. I tråd med prioriteringene i strate-
gien, vil regjeringen særlig legge vekt på beskyt-
telse, inkludert beskyttelse av barn og unge, flykt-
ninger og internt fordrevne og å beskytte sivile 
mot miner og andre eksplosiver. Beskyttelse mot 
seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV), inklu-
dert tilgang til seksuelle og reproduktive helsetje-
nester, er også en viktig del av strategien. Regje-
ringen vil fortsette å følge opp forpliktelsene fra 

den internasjonale konferansen om SGBV i huma-
nitære kriser, som Norge arrangerte i 2019.

Regjeringen går foran internasjonalt for å 
fremme nyskaping og effektivisering innenfor den 
humanitære bistanden. Å gi ut kontanter har 
lenge vært brukt i den humanitære innsatsen og 
økt bruk av kontanter er et mål i strategien for 
norsk humanitær politikk. Kontanter kan bidra til 
å bygge bro mellom humanitær innsats og lang-
siktig utvikling. Innovasjon og ny teknologi kan 
bidra til å redde flere liv og møte nye behov som 
kriserammede mennesker har. Det humanitære 
innovasjonsprogrammet «HIP Norway» har gitt 
gode resultater og vil bli videreført. Programmet 
ble opprettet i 2018 for å utvikle og skalere innova-
tive løsninger som bidrar til smartere, bedre, mer 
bærekraftig og kostnadseffektiv humanitær 
bistand.  

Norge vil arbeide for å bryte de negative spira-
lene som gjør at langvarige, komplekse kriser har 
blitt det normale. For å lykkes i den humanitære 
responsen og samtidig forebygge framtidige 
humanitære behov, vil Norge arbeide for en hel-
hetlig tilnærming med bedre samspill mellom 
humanitær innsats, utviklingssamarbeid og freds-
bygging. Helhetlig innsats står sentralt i den 
humanitære strategien.

I mange landsituasjoner og temaer som 
behandles i FNs sikkerhetsråd er humanitære 
spørsmål viktige. Beskyttelse av sivile er en av 
Norges fire tematiske hovedprioriteringer som 
medlem av Sikkerhetsrådet, hvor vi arbeider for 
et operasjonelt fokus som bidrar til best mulige 
rammevilkår for humanitær innsats i konfliktsitua-
sjoner.

Menneskerettigheter

Respekt for menneskerettigheter og demokra-
tiske grunnprinsipper er en bærebjelke i regjerin-
gens utenriks- og utviklingspolitikk. Covid-19-pan-
demien har forsterket presset mot, og behovet for, 
internasjonale menneskerettigheter. Norge støt-
ter FNs generalsekretærs oppfordring om å fort-
satt sette menneskerettighetene i kjernen av all 
covid-19-respons.

Mye av det normative arbeidet Norge gjør 
internasjonalt handler nå i stor grad om å verne 
om det som er oppnådd, og hindre tilbakeskritt på 
sentrale områder, snarere enn å arbeide for store, 
nye framskritt. Dette er en konsekvens av poli-
tiske strømninger og press mot menneskerettig-
heter og demokratiske verdier, som fortsetter å 
vinne oppslutning i flere deler av verden. Biden-
administrasjonen har signalisert tydelig at demo-
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krati og menneskerettigheter vil være en viktig 
prioritering for USA framover. Det vil gi et betyde-
lig bidrag til den internasjonale innsatsen for å 
snu situasjonen. At USA igjen deltar aktivt i FNs 
menneskerettighetsråd, er også av stor betyd-
ning.

Retten til å kunne ytre seg fritt og ha fri tilgang 
til informasjon er grunnleggende menneskerettig-
heter og en forutsetning for andre menneskeret-
tigheter og demokrati. Regjeringen la i juni 2021 
fram en ny strategi for ytringsfrihet. Innsatsen for 
menneskerettighetsforsvarere og arbeidet for 
tros- og livssynsfrihet vil fortsatt gis høy prioritet. 
Norge vil også fortsette innsatsen for lesbiske, 
homofile, bifile, transpersoner og interkjønnperso-
ners (LHBTI) rettigheter.

Respekt for rettsstatsprinsippene og velfunge-
rende institusjoner, både nasjonale og multilate-
rale, er avgjørende for å kunne forsvare og styrke 
menneskerettighetene. Norge gir langsiktig, 
finansiell støtte til FNs høykommissær for men-
neskerettigheter. Det bidrar til å forebygge brudd 
på menneskers grunnleggende rettigheter.

Likestilling og like rettigheter for kvinner og 
menn er et mål med egenverdi og skaper ster-
kere, mer demokratiske og mer velstående sam-
funn. Det er også avgjørende for at vi skal nå 
bærekraftsmålene, både her hjemme og interna-
sjonalt.

Covid-19-pandemien forsterker allerede eksis-
terende diskriminering og marginalisering av jen-
ter og kvinner. Respons og oppbygging etter pan-
demien må ha et tydelig kjønnsperspektiv og må 
bygge på menneskerettighetene og bærekrafts-
målene.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er 
et prioritert rettighetsområde som fortsatt utset-
tes for sterke angrep og som må forsvares med 
kraft og tyngde. Den pågående pandemien påvir-
ker kvinners og jenters rett til å bestemme over 
egen reproduktive helse negativt. FN har anslått 
at 12 millioner så langt har mistet tilgang til pre-
vensjon og at dette har bidratt til 1,4 millioner uøn-
skede graviditeter. Det anslås også at antall barne-
ekteskap i inneværende tiår kan øke med 10 milli-
oner.

Arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling 
skal reflekteres i bredden av utenrikstjenestens 
arbeid og bevilginger. Regjeringen har som mål at 
50 pst. av bilateral bistand skal ha likestilling som 
hoved- eller delmål.

Hav

Rene og rike hav er avgjørende for en bærekraf-
tig utvikling, jobbskaping og matsikkerhet for en 
voksende global befolkning. Ny kunnskap viser 
imidlertid at tilstanden i havet er dårligere enn 
tidligere antatt. Konsekvenser av klimaendringer 
som forsuring og økt temperatur i havet, tap av 
natur, forurensende utslipp, marin forsøpling og 
plastforurensing bidrar til betydelige utfordrin-
ger, lokalt og globalt. Oppslutning om FNs hav-
rettskonvensjon, internasjonale miljøavtaler og 
videreutvikling av internasjonalt klima- og hav-
samarbeid, inkludert arbeidet for en global 
avtale mot marin forsøpling, er derfor viktigere 
enn noen gang.

Under ledelse av statsminister Solberg la de 14 
landene i Høynivåpanelet for en bærekraftig hav-
økonomi i desember 2020 fram en ambisiøs hand-
lingsplan for omstilling til en bærekraftig havøko-
nomi globalt. Landene i panelet har forpliktet seg 
til planmessig, bærekraftig forvaltning av 100 pst. 
av sine hav- og kystområder innen 2025. Oppføl-
ging av havpanelets anbefalinger vil ha høy priori-
tet framover. Panelet skal nå arbeide med på å få 
flere land til å slutte seg til anbefalingene om 
bærekraftig forvaltning. Det ventes derfor økt 
aktivitet i panelet i 2022, spesielt fram mot havkon-
feransen i Lisboa. Panelets arbeid viser at det has-
ter å utvikle god havforvaltning globalt for å oppnå 
2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Norges 
helhetlige havforvaltningsplaner er til inspirasjon 
for hav- og kystnasjoner verden over. Regjeringen 
vil styrke innsatsen for å dele vår kunnskap og 
erfaring i tråd med panelets konklusjoner, bl.a. 
gjennom kunnskapsprogrammet «Hav for utvik-
ling» i Kunnskapsbanken.

Norge prioriterer havspørsmål i våre interna-
sjonale relasjoner og havrelatert innsats innenfor 
utviklingsbistanden. Norad vil fra 2021 utarbeide 
en årlig havbistandsrapport med forankring i 
bærekraftsmålene og konklusjonene fra panelet.

På kort tid har Norges havrelaterte bistand 
økt kraftig, til et nivå på mer enn 800 mill. i 2022. 
Regjeringen ønsker å trappe opp bistanden til hav-
formål og har som ambisjon å doble havbistanden 
frem mot 2025. Det er behov for å videreutvikle 
havbistanden slik at den i størst mulig grad kan 
forsterke effekten av øvrige utviklingspolitiske 
prioriteringer og havpanelets anbefalinger. Det vil 
settes i gang en vurdering av om resultatbasert 
finansiering kan være et relevant virkemiddel i 
den havrelaterte bistanden.

FNs havforskningstiår (2021–2030) blir et glo-
balt løft for å heve kunnskapen om havene. Stats-



20 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
minister Solberg har av FNs organisasjon for 
utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon 
(UNESCO) fått rollen som høy beskytter for Hav-
tiårsalliansen, og Norge er en av de største 
bidragsyterne til gjennomføring av tiåret. Norske 
erfaringer og kompetanse innenfor forvaltning av 
ressurser, miljø, havnæringer og bærekraftig hav-
forvaltning er etterspurt fra en rekke land, spesi-
elt fra utviklingsland.

Økt fattigdom

En verden fri for ekstrem fattigdom og bærekraf-
tige samfunn for alle, er selve essensen i 2030-
agendaen for bærekraftig utvikling og ligger til 
grunn for regjeringens utviklingspolitikk. De siste 
tiårene har verden gjort solide framskritt for å nå 
det første bærekraftsmålet; å utrydde alle former 
for fattigdom. Over én milliard mennesker har 
arbeidet seg ut av ekstrem fattigdom.

Nå opplever mange at pandemien truer trygg-
heten de har opparbeidet seg. For første gang på 
over 20 år økte den ekstreme fattigdommen i ver-
den i 2020. De fleste som rammes er kvinner.

For mange fattige land, særlig i Afrika sør for 
Sahara, er ikke pandemien den mest alvorlige 
helsekrisen de står overfor. Andre infeksjoner og 
smittsomme sykdommer, som malaria og diaré, 
tar flere liv enn covid-19, men pandemien har satt 
allerede hardt prøvde helsesystemer under ytter-
ligere press til å håndtere andre sykdommer.

Krisen for fattige land rammer også bedrifter 
og økonomien på makronivå. Når verdenshande-
len bremser opp, går investeringer i fattige land 
ned. Inntekter fra turisme faller bort. Krise-
respons har ført til at utgiftssiden på budsjettet 
også i utviklingsland har vokst raskere enn noen 
gang. Svært mange utviklingsland og framvok-
sende økonomier har over natten fått sine økono-
miske utsikter snudd på hodet, fra en forventning 
om god vekst, til en markant nedgang.

Sivilsamfunnsorganisasjonene var fra før vik-
tige partnere i arbeidet med fattigdomsbekjem-
pelse, særlig for å nå ut til sårbare og utsatte grup-
per i samfunnet. Under pandemien har de spilt en 
ekstra viktig rolle. De har vært i stand til å priori-
tere tiltak for å hindre smitte og gi økt beskyt-
telse. Det gjelder vann-, sanitets- og hygienepro-
sjekter, samt informasjonsvirksomhet om pande-
mien. Gjennom samarbeid med lokale partnere og 
med lokalt ansatte i mange land, har organisasjo-
nene opprettholdt virksomheten i en situasjon 
med stengte grenser og reiserestriksjoner.

Nytenking for å nå de fattigste

Nedgang i investeringer og andre overføringer 
gjør at internasjonal bistand, i en krisetid, har blitt 
relativt sett viktigere, spesielt for de fattigste lan-
dene og de mest sårbare gruppene. Bistand kan 
ikke bøte på hele den økonomiske krisen, men 
dersom den brukes strategisk og innovativt, kan 
den bidra til å skape et sosialt sikkerhetsnett for 
de mest marginaliserte. Derfor har regjeringen 
økt bruken av kontantoverføringer og prioritert 
tiltak som sikrer utsatte barn tilgang til skolemat 
gjennom krisen.

Kontantoverføringer er ikke utelukkende 
motivert i å dekke akutte humanitære behov, men 
har også mer langsiktige utviklingsmessige 
begrunnelser. Forskning fra både FN og Verdens-
banken viser at små kontantoverføringer reduse-
rer sult og fattigdom, og i tillegg øker skoledelta-
kelse og bruken av helsetjenester. For svært fat-
tige kan effekten av kontantoverføringer være at 
yrkesdeltakelsen øker, som følge av bedre helse 
og ernæring. Tiltaket kan sikre at menneskers 
produktive evne ikke går tapt, og dermed være 
med på å stimulere lokal økonomi.

Mange av våre partnerland og utviklingspart-
nere, som Unicef og Verdensbanken, har lang 
erfaring med målrettede direkte kontantoverfø-
ringer til sårbare grupper som barn, ammende 
mødre, personer med nedsatt funksjonsevne og 
eldre. Mulighetene i ny teknologi, inkludert 
mobiltelefoner, gjør kontantoverføringer enklere 
og kan være med på å effektivisere bistanden. I en 
situasjon der sosial kontakt innebærer smittefare, 
er kontantoverføringer også med på å redusere 
risiko.

Covid-19 har rammet samfunnet i bred for-
stand, og utvikling av nasjonale støtteordninger 
som når ut til dem som trenger det mest kan 
utgjøre forskjellen mellom at individer igjen faller 
under grensen for ekstrem fattigdom, eller om de 
klarer å gi sine familier relativ trygghet og verdig-
het gjennom krisen.

Helse

Covid-19-pandemien viser med all mulig tydelig-
het hvordan land i hele verden er avhengige av 
hverandre for å oppnå bærekraftsmål 3 om god 
helse. Så lenge det finnes smitte i ett land, er vi 
alle utsatte. I arbeidet med å utvikle en ny vaksine 
har den globale vaksinekoalisjonen (CEPI) bidratt 
med støtte til flere vaksiner som allerede er god-
kjente og i bruk. Norge var en av initiativtakerne 
til CEPI, og har etter at pandemien rammet, gjort 
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en stor innsats for å mobilisere andre givere. 
Norge er også et av de fem største bidragslandene 
til vaksinealliansen Gavi, som kjøper vaksiner og 
bidrar til å styrke vaksinasjonsprogrammer og 
helsesystemer i lavinntektsland.

Den internasjonale koalisjonen for bekjem-
pelse av pandemien (ACT-A) leder samarbeidet 
for å bidra til økt global innsats og solidaritet i 
håndteringen av covid-19. I september 2020 ble 
Norge med i COVAX-samarbeidet, som er vaksi-
nepilaren av ACT-A, for å sikre global tilgang til 
covid-19-vaksiner. Norge har støttet innkjøp av 
vaksinedoser til lavinntektsland gjennom COVAX. 
Som medlem i COVAX valgte Norge å overføre 
vaksineopsjonene til bistandsarmen av COVAX, 
COVAX AMC. Samarbeidet skal bidra til en koor-
dinert utrulling og en likeverdig fordeling av vak-
siner.

I påvente av vaksiner handler de viktigste tilta-
kene mot pandemien om smittevern i lokalsam-
funn, testing, sporing og isolering. Slike tiltak har 
enorme sosiale, økonomiske og helsemessige 
konsekvenser, spesielt for kvinner, barn og de fat-
tigste. Det er vanskelig å sikre god håndhygiene i 
karantene for familier som mangler innlagt vann. 
Vaksinealliansen Gavi og Unicef rapporterer at 
minst 80 millioner barn står i fare for å gå glipp av 
andre livsviktige vaksiner, på grunn av tiltak mot 
covid-19. Trolig vil den største dødeligheten i 
Afrika sør for Sahara ikke skyldes selve covid-19-
viruset, men økt fattigdom og redusert tjenestetil-
bud mot andre sykdommer. Det vil være ekstra 
behov i årene framover for å ta igjen tapt tid og 
forsinkede utviklingsprogrammer.

Selv om bekjempelse av smittsomme sykdom-
mer er det som er mest framtredende nå, fortset-
ter ikke-smittsomme sykdommer å forårsake de 
fleste dødsfallene og den største sykeligheten i 
verden. Over 70 pst. av dødsfallene i verden skyl-
des sykdommer som hjerte- og karsykdommer, 
kreft, enkelte luftveissykdommer, diabetes og psy-
kiske lidelser. Denne typen sykdommer er en 
vesentlig årsak til kronisk fattigdom. Mennesker 
som lider av ikke-smittsomme sykdommer er 
også særlig sårbare for en del smittsomme syk-
dommer, som covid-19. Norge var i 2019 første 
land i verden som lanserte en strategi for å 
bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i utvi-
klingsland. Regjeringen vil fortsette denne innsat-
sen.

Norges satsing på seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter har gitt flere kvinner tilgang 
til prevensjon og bidratt til at færre kvinner dør i 
forbindelse med fødsler og utrygge aborter. Til-
gang til seksuelle og reproduktive helsetjenester 

er imidlertid fortsatt for dårlig, særlig i områder 
rammet av krise og konflikt. Covid-19 har svekket 
tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og ret-
tigheter i mange land. Regjeringen vil fortsette å 
prioritere dette området.

Utdanning, jobbskaping og nasjonal ressurs-
mobilisering

Pandemien har fått enorme konsekvenser for 
utdanningssektoren. På det meste var nærmere 
1,6 milliarder barn og unge i 194 land berørt av 
skolenedstenginger. I gjennomsnitt har verdens 
barn mistet to tredjedeler av et års skolegang. Kri-
sen rammer ulikt, og det er de sårbare barna som 
er mest utsatt.

Mens mange høyinntektsland kan ta i bruk 
nettbaserte løsninger i perioder med stengte sko-
ler, er ikke dette et alternativ i de fattigste og mest 
sårbare landene. Mange av Norges partnere, som 
Det globale partnerskapet for utdanning (GPE), 
FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, 
kultur og kommunikasjon (UNESCO), Education 
Cannot Wait og Unicef, jobber med å finne alterna-
tive metoder for å nå fram med undervisning til 
barn i disse landene. Det er bl.a. satt i gang ord-
ninger for å levere ut opplæringsmateriell i hjem-
mene der barna er, og det er gitt støtte til fjern-
undervisning via radio og tv. Tilpassede ordninger 
for skolemat er også iverksatt. GPE bidro til at 355 
millioner barn kunne fortsette sin skolegang i 
2020. Unicef har bidratt til alternativ undervisning 
og trygg gjenåpning av skoler i samarbeid med 
myndighetene i 151 land.

I Meld. St. 11 (2019–2020) Digital transforma-
sjon og utviklingspolitikk understrekes viktighe-
ten av å øke innsatsen for å fremme digitale 
ferdigheter med mål om å forberede unge til et 
arbeidsliv i endring. Norge har også støttet utvik-
lingen av digitale læringsressurser som er gratis 
for alle. Det globale digitale biblioteket er en åpen 
plattform som tilbyr relevant læringsmateriell og 
læringsspill til barn og unge i utviklingsland. Platt-
formen har bøker for barn på 72 språk. Norge har 
bidratt til en oversettelsesdugnad for å gjøre 
bøkene tilgjengelige på enda flere språk. Norsk 
støtte til Den internasjonale teleunion og Ciscos 
arbeid for digitale ferdigheter blant barn og unge i 
sårbare situasjoner, bidrar også til å minske det 
digitale gapet.

Norge har lenge vært en sentral pådriver for 
utdanning i krisesituasjoner, enten det skyldes 
konflikt, naturkatastrofer eller pandemi. Stengte 
skoler gjør at mange elever slutter og aldri vender 
tilbake til klasserommet. Det er jenter i alderen 



22 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
11-18 år som er aller mest utsatt for ikke å komme 
tilbake på skolen. Når skolen stenger, må jenter i 
større grad bidra med arbeid i hjemmet, og risiko 
for seksuell utnyttelse og vold, tidlig graviditet og 
barneekteskap øker. Faren for at barn havner i 
tvangssituasjoner som grovt barnearbeid øker 
også. Regjeringens innsats for utdanning er der-
for viktig for å hindre at barn blir ofre for 
moderne slaveri. Regjeringen er bekymret for at 
pandemien skal reversere 20 år med framskritt 
innen utdanning for jenter og vil prioritere å støtte 
tiltak for å reintegrere barn i skolene når de igjen 
åpner.

Bærekraftige samfunn bygger bl.a. på en lønn-
som og ansvarlig privat sektor som bidrar til 
arbeidsplasser, lønnsinntekter til den enkelte og 
skatteinntekter til samfunnet. Partnerskap med 
privat sektor er viktig for å lykkes med dette. 
Næringsutvikling skaper arbeidsplasser som igjen 
gir en vei ut av fattigdom for den enkelte og dan-
ner grunnlaget for skatteinntekter som kan finan-
siere viktig infrastruktur og offentlige tjenester. 
En høyere grad av digitalisering i utviklingsland 
kan bidra til et mer effektivt næringsliv, tilgang til 
nye markeder, innovasjon og skalering. Gjennom 
innsats for å forbedre lokale rammevilkår i utvi-
klingsland og for å redusere risiko for investorer, 
skal Norge særlig bidra til å skape arbeidsplasser i 
de minst utviklede landene i Afrika.

Norge bidrar med kompetanseoverføring slik 
at utviklingslandene kan gjennomføre reformer, 
utvikle lovverk, styrke institusjoner og skaffe 
kapasitet i offentlig sektor. Norges betydelige inn-
sats for å skape gode, forutsigbare og rettferdige 
skattesystemer i utviklingsland, og for å bekjempe 
korrupsjon og ulovlig kapitalflyt, er viktige bidrag 
til arbeidet med å styrke den nasjonale ressursmo-
biliseringen.

Rapporten fra Høynivåpanelet for finansiell 
ansvarlighet, åpenhet og integritet (FACTI-pane-
let) ble lansert av Norge under vårt presidentskap 
for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). 
Anbefalingene i rapporten omfatter tiltak for å 
forebygge og bekjempe skattemessige og kom-
mersielle, korrupte og andre kriminelle kilder til 
ulovlig kapitalflyt. Norge tar en aktiv rolle i det 
internasjonale arbeidet med å bekjempe ulovlig 
kapitalflyt, bl.a. med forslag i FACTI-panelet.

Ifølge Verdensbanken vil Afrika sør for Sahara 
alene trenge 20 millioner nye jobber årlig for å 
holde tritt med befolkningsveksten. Som følge av 
covid-19 er dette tallet ventet å bli enda høyere. 
Mange av de nye jobbene som trengs kan skapes i 
landbrukssektoren og i maritime næringer. Dette 
vil også møte behovene for mattrygghet. Land-

bruk og hav er derfor prioriterte sektorer i regje-
ringens innsats for næringsutvikling og jobbska-
ping i utviklingsland. Ny teknologi, innovasjon og 
samarbeid mellom offentlige og private aktører 
gir store muligheter for å tenke nytt og annerle-
des om hvordan Norge bidrar til å nå bærekrafts-
målene framover. Selv om de aller fleste konse-
kvensene av covid-19-pandemien har vært svært 
negative, så har det også satt fortgang i arbeidet 
med digital transformasjon. Digitalisering er ikke 
et mål i seg selv, men et virkemiddel som bidrar til 
å fornye og effektivisere norsk innsats mot global 
fattigdom.

Klimatilpasning, sultbekjempelse og fornybar energi

Klimaendringene er en av de største truslene mot 
menneskeheten, med ødeleggende konsekvenser 
for mennesker, miljø og økonomisk utvikling. 
Flere titalls millioner mennesker fordrives fra sine 
hjem og skyves ut i ekstrem fattigdom hvert år på 
grunn av et endret klima. Omfanget av sult øker 
som følge av klimaendringer. Konflikter og covid-
19-pandemien har forsterket dette. En styrket inn-
sats for klimatilpasning, forebygging av klimarela-
terte katastrofer og sultbekjempelse, er en forut-
setning for å nå bærekraftsmålene.

Det nye klimainvesteringsfondet og garanti-
ordningene er viktige initiativ innen fornybar 
energi. Disse ordningene virker katalytisk ved å 
mobilisere penger utenfor bistandsbudsjettet. 
Gjennom det nye klimainvesteringsfondet setter 
regjeringen av 10 mrd. kroner over fem år. Fondet 
skal investere i fornybar energi i utviklingsland 
med mål om å bidra til reduserte klimagass-
utslipp. Utfasing av kull er et prioritert område. 
Garantiordningene skal bidra til å redusere 
risikoen for næringslivets investeringer i ren 
energi i utviklingsland.

«Klima, sult og sårbarhet» er regjeringens stra-
tegi for klimatilpasning, forebygging av klimarela-
terte katastrofer og bekjempelse av sult, og ble 
lansert våren 2021. Det overordnede målet er å 
bidra til bærekraftsmålene ved å styrke utviklings-
lands tilpasningsdyktighet og evne til å forebygge 
og håndtere klimarelaterte farer og naturka-
tastrofer. Støtten skal bidra til å utrydde sult, 
oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme 
bærekraftige matsystemer basert på landbruk, 
akvakultur og fiskeri.

Den norske innsatsen skal bl.a. bidra til at lan-
dene utvikler nasjonale tilpasningsplaner og får 
ressurser til å gjennomføre dem. Støtten skal også 
bidra til at klimatilpasningstiltak innarbeides i 
politikk, strategier og planlegging i tråd med 
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nasjonale prioriteringer og at sårbare grupper 
inkluderes i arbeidet.

Styrkingen av støtten til klimatilpasning er en 
del av Norges oppfølging av Parisavtalen, som leg-
ger til grunn en balanse mellom innsats for 
utslippsreduksjoner og tilpasning.

Sårbare grupper

Et sentralt prinsipp for bærekraftsmålene er at 
ingen skal utelates. For å nå målene må de mest 
sårbare inkluderes i utviklingsinnsatsen. Å følge 
opp dette prinsippet er en prioritet for regjeringen 
i utviklingssamarbeidet. Gjennom en styrket inn-
sats for marginaliserte grupper vil regjeringen 
øke muligheten til å nå de mest sårbare mennes-
kene. Dette arbeidet har tre hovedinnretninger: 
bekjempelse av moderne slaveri, bekjempelse av 
skadelige skikker og inkludering av personer med 
nedsatt funksjonsevne.

Kampen mot moderne slaveri omfatter bl.a. 
bekjempelse av menneskehandel, tvangsarbeid, 
tvangsekteskap og grovt barnearbeid. Regjerin-
gen har lansert en overordnet strategi som skal 
veilede det videre arbeidet for bekjempelse av 
moderne slaveri. Det er dessuten etablert et eget 
bistandsprogram som bidrar til at myndigheter og 
næringsliv i større grad skal forhindre, identifi-
sere og håndtere moderne slaveri, og tiltak som 

skal beskytte utsatte grupper og individer mot 
rekruttering til moderne slaveri.

Innsatsen mot skadelige skikker omfatter 
bekjempelse av kjønnslemlestelse, barneekteskap 
og såkalt «preferanse for sønner». Den norske sat-
singen er styrket gjennom en egen strategi for 
perioden 2019–2023. I mange land er bekjempel-
sen av skadelige skikker påvirket og satt tilbake 
av covid-19-pandemien.

FN har dokumentert at personer med funk-
sjonsnedsettelse havner nederst på alle utviklings-
parametere. Innsatsen for denne gruppen er alle-
rede styrket og gjøres i samarbeid med sivil-
samfunnsorganisasjoner og gjennom FN, som for 
eksempel Unicef. Regjeringen vil lansere en stra-
tegi for inkludering av personer med nedsatt funk-
sjonsevne i utviklingssamarbeidet, som skal gi ret-
ning til den videre innsatsen. Norge er også aktiv i 
normativt arbeid på globalt nivå. I februar 2022 er 
Norge vertskap for det andre internasjonale topp-
møtet om personer med funksjonsnedsettelse. 
Toppmøtet skal bidra til en opptrapping av den 
globale innsatsen for å sikre at personer med 
funksjonsnedsettelse blir hørt, inkludert og like-
stilt i alle land. Målet er å innhente forpliktelser 
for inkluderende utvikling som fokuserer på hand-
ling og resultater. Forpliktelsene skal bidra til kon-
kret endring i situasjonen for personer med funk-
sjonsnedsettelse.
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2  Effektiv drift og forvaltning av utenrikstjenesten

Utenriksdepartementet har gjennom fireårige 
virksomhetsstrategier systematisk gjennomført 
tiltak for samhandling, modernisering og effekti-
visering av utenrikstjenesten. En ny virksomhets-
strategi er under utarbeidelse og skal erstatte den 
nåværende (Strategi 2021) fra 2022.

Fornye, forenkle, forbedre

Det arbeides systematisk med å effektivisere og 
modernisere utenrikstjenesten på flere områder. 
Det er omdisponert ressurser mellom utenrikssta-
sjonene og mellom ute- og hjemmeapparatet. 
Dette muliggjorde oppgraderingen av stasjonen i 
Kinshasa til en fullverdig ambassade i 2020 og 
opprettelsen av en ambassadeseksjon i Moga-
dishu fra sommeren i 2021. Utenriksdepartemen-
tet har redusert antall statsansatte i tjenesten gjen-
nom naturlig avgang de siste årene, og effektivi-
sert administrative oppgaver som utføres på uten-
riksstasjonene.

Effektiv og kompetent forvaltning av tilskuddsmidler

Utenriksdepartementet har et felles system for til-
skuddsforvaltning som dekker begge program-
områder (02 og 03) og gjelder for departementet, 
inkludert utenriksstasjonene, og Norad. Systemet 
skal sørge for at Stortingets bevilgningsvedtak 
iverksettes som forutsatt, at tilskuddsmidler for-
valtes i henhold til relevant regelverk og gjel-
dende føringer, at vi har en ensartet forvaltnings-
praksis og at tiltakene gir resultater. Hensiktsmes-
sig forvaltning innebærer at avtalene med de ulike 
tilskuddsmottakerne tilpasses risiko og gir til-
strekkelig kvalitetssikring, kontroll og nødvendig 
fleksibilitet. Det jobbes kontinuerlig med å styrke 
og effektivisere forvaltningen.

Regjeringen har siden 2013 hatt som mål å 
konsentrere bistanden for å sikre best mulig 
resultater og effektiv forvaltning. Det har vært 
lagt ned et betydelig arbeid med geografisk og 
tematisk konsentrasjon. I tillegg har antall avtaler 
i bistanden blitt redusert fra 7 000 i 2013 til om lag 
3 000 i 2021. Bistandsbudsjettet har i samme peri-
ode økt betydelig. Reduksjonen er et resultat av 

målrettet innsats over flere år, som har lagt grunn-
laget for bedre kvalitet, styring og resultatoppnå-
else. Regjeringen vil videreføre denne innsatsen 
og sikre at konsentrasjon opprettholdes.

Det har også vært gjort et betydelig arbeid for 
å redusere antall land som mottar bistand. Regje-
ringen utarbeider en årlig oversikt over hvilke 
land som mottar norsk bistand, jf. tabell 11.6 
Bistand til enkeltland i 2020, del III, kap. 11. I 2020 
ga Norge bilateral bistand til 86 land.

Regjeringen lanserte den nye resultatportalen 
høsten 2020. Portalen gir informasjon om kvalite-
ten på tiltak som får norsk støtte.

Eiendom

UDs eiendomsportefølje i utlandet består av tre 
hovedkategorier:
– kanselli (kontorlokaler)
– embetsbolig (stasjonssjefens bolig)
– tjenesteboliger for øvrig utsendt personell

Eiendommene er leid fra lokale utleiere eller fra 
Statsbygg, og det arbeides kontinuerlig med 
effektiviseringstiltak av eiendomsmassen for å 
finne kostnads- og arealeffektive løsninger for 
eiendomsporteføljen i utlandet. Utenriksdeparte-
mentets eiendomsstrategi ligger til grunn for 
arbeidet med langsiktig, proaktiv og kostnads-
effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
av eiendomsporteføljen i utlandet. Det er et mål å 
sikre gode og effektive bygg til lavest mulig kost-
nad, og å fremme miljøvennlige og energieffektive 
løsninger. Representasjonsarealer skal også gis en 
norsk identitet og fremme norsk arkitektur, kul-
tur, design og næringsliv.

I 2020 ble det spesialutviklede, nettbaserte 
programmet for effektiv oppfølging av eiendoms-
porteføljen i utlandet ytterligere forbedret. Hen-
sikten er å legge til rette for god, strategisk og 
kostnadseffektiv styring. Det er også et mål om å 
gjøre nødvendig styringsdata lettere tilgjengelig 
ved prioritering og gjennomføring av eiendom-
sprosjekter i utlandet.

Utenrikstjenesten viderefører arbeidet med å 
identifisere nye og mer arealeffektive løsninger, 
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herunder implementering av et nytt arbeidsplass-
konsept ved etablering av nye kontorlokaler. De 
nordiske landene fortsetter å arbeide for et enda 
mer effektivt samarbeid også på eiendomssiden, 
for eksempel gjennom ulike modeller for samloka-
lisering.

Utlendingsfeltet

For alle utlendingssaker fremmet utenfor Norge 
er utenriksstasjonene saksforberedende instans. 
Utenriksstasjonene fatter førsteinstansvedtak i 
nær alle visumsaker. I de sakene de ikke selv fat-
ter vedtak, forbereder stasjonene saker for vedtak 
i Utlendingsdirektoratet ved å innhente og verifi-
sere opplysninger, intervjue søkere og gjennom-
føre DNA-tester. I et normalår tar utenriksstasjo-
nene imot rundt 220 000 søknader om visum og 
oppholdstillatelser. Grunnet covid-19-pandemien 
mottok utenriksstasjonene kun i underkant av 
40 000 søknader i 2020. Samtidig økte kompleksi-
teten i saksbehandlingen da utenriksstasjonene i 
sin behandling måtte ta hensyn til de enhver tid 
gjeldende innreiserestriksjonene til Norge. Selv 
om det ligger an til å bli færre søknader enn nor-
malt i 2021 og i 2022, så forventes det at antall 
saker fortsetter å øke i normalår.

Utenrikstjenesten har som mål å være en 
effektiv og serviceorientert førstelinje for utlen-
dingsforvaltningen. Tjenesten skal tilrettelegge 
for ønsket besøk og innvandring til Norge, sær-
lig for turister, forretningsreisende og kvalifi-
serte arbeidstakere. Samtidig vil utenrikstje-
nesten videreføre det særskilte fokuset på ID-
kontroll i visum- og oppholdssaker ved utenriks-
stasjonene.

Hoveddelen av arbeidet med å samle saksbe-
handlingen av utlendingssaker til knutepunktsta-
sjoner ble fullført i løpet av 2020. Antallet stasjo-
ner som behandler utlendingssaker er redusert 
fra 61 til 22. Dette har gitt effektiviseringsgevin-
ster og bidratt til styrket kompetanse og høyere 
kvalitet i arbeidet. Utenrikstjenesten har også 
inngått et samarbeid med en ekstern tjenesteyter 
som organiserer mottak av visum- og oppholds-
søknader på vegne av Norge. Den eksterne tje-
nesteyteren tilbyr søkere muligheten til å søke 
fra til sammen 124 byer fordelt på 53 land. Dette 
omfatter både steder der Norge har utenrikssta-
sjon og steder der Norge ikke er representert. 
Bruken av en ekstern tjenesteyter innebærer en 
effektivisering av utenrikstjenestens arbeid, inn-
sparinger i antall ansatte og eiendomsbehov, så 
vel som en forbedring i servicetilbudet til 
søkerne.

UD 2025

Utenriksdepartementet er engasjert i flere 
reformløp for å fremme norske interesser effek-
tivt og enhetlig i en mer krevende internasjonal 
situasjon. Reformene skjer både i Utenriksdepar-
tementets egen og i fellesdepartemental regi. 
Reformene spenner fra mer effektiv drift av uten-
riksstasjonene, til innføring av flere fellesdeparte-
mentale tjenester og tilpasning av utenrikstje-
nesten for bedre å understøtte hele sentralforvalt-
ningen fram mot innflytting i nytt regjeringskvar-
tal. For å sikre at reformene gjennomføres på en 
god og samstemt måte, er de samlet under over-
bygningen UD 2025.

En viktig del av UD 2025 er områdegjennom-
gangen av utenrikstjenesten, som gjennomføres i 
2021. Den skal bidra til en mer formåls- og kost-
nadseffektiv utenrikstjeneste, tilpasset de interna-
sjonale utfordringene Norge vil stå overfor i årene 
framover. Den har hovedvekt på utenriksstasjone-
nes arbeid og stasjonenes støtte fra Utenriks-
departementet. Den omfatter også internasjonalt 
arbeid i andre departementer og underliggende 
organer der det anses nødvendig for å unngå 
duplisering og bidra til effektivt fremme av norske 
interesser. Områdegjennomgangen skal også 
danne grunnlag for en bredt anlagt gevinstrealise-
ringsplan hvor gevinster ses i sammenheng med 
øvrige reformprosesser i sentralforvaltningen og 
utenrikstjenesten.

Nulltoleranse for økonomiske misligheter

Utenriksdepartementet har nulltoleranse for øko-
nomiske misligheter og annet misbruk av skatte-
betalernes penger.

Norsk bistand til utviklingsformål og andre til-
skuddsordninger er eksponert for risiko, særlig i 
omgivelser preget av korrupsjon, svakt styresett, 
ekstrem fattigdom og i noen tilfeller også krig og 
konflikt. Utenriksdepartementet tilstreber å redu-
sere risikoen gjennom gode forvaltningssystemer, 
kvalitetssikring og systematisk oppfølging og kon-
troll av midlene.

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet 
fører kontroll med virksomheten hjemme og ute, 
herunder oppfølging av mislighetssaker i til-
skuddsforvaltningen. Dette arbeidet legges til 
grunn for viktige forbedringstiltak. Nulltoleranse 
gjelder for alle midler, også de som forvaltes av 
Norad, Norec og Norfund, og for midler som er 
delegert til andre departementer og virksomhe-
ter. Tilskuddsmottakere har selv ansvar for å 
undersøke avvik i forvaltningen av midler. Sentral 
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kontrollenhet og Norad kan bistå i slike undersø-
kelser og kan selv beslutte granskning. Alle avvik 
skal følges opp på en systematisk og forholdsmes-
sig måte.

Retningslinjene for nulltoleranse åpner for at 
midler som har kommet på avveier kan betales til-
bake til prosjektet i stedet for til Utenriksdeparte-
mentet eller Norad. På den måten oppmuntres 
samarbeidspartnere til å sørge for gode rutiner 
for risikohåndtering og til selv å avdekke og rap-
portere avvik og misligheter.

Også ved norsk støtte gjennom multilaterale 
organisasjoner forventes nulltoleranse for økono-
miske misligheter. Vi forventer at organisasjonene 
har gode rutiner for risikohåndtering, internkon-
troll og rapportering. Ansvaret for å forebygge, 
avdekke og håndtere økonomiske misligheter lig-
ger hos de multilaterale organisasjonene selv. Gjen-
nom deltakelse i styrende organer og på andre 
måter arbeider Norge for å styrke multilaterale 
organisasjoners arbeid for nulltoleranse.

Våren 2021 la en intern arbeidsgruppe frem en 
rapport om praktisering av nulltoleranseprinsip-
pet. Rapporten anbefaler ulike tiltak og endringer 
ved praktisering av nulltoleranseprinsippet. Til-
takene skal øke fokus på forebygging av avvik, 
oppnå en mer effektiv implementering av nulltole-
ranseprinsippet, samt styrke tilskuddsmottakers 
rolle ved oppfølgingen. Flere av forslagene vil 
igangsettes i løpet av 2022.

Tiltak mot seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering

Utenrikstjenesten har i en årrekke hatt nulltole-
ranse for mobbing og annen utilbørlig atferd. 
#metoo-kampanjen satte seksuell utnyttelse, mis-
bruk og trakassering på agendaen generelt, i egen 
organisasjon, hos tilskuddsmottakere og for Uten-
riksdepartementet i internasjonalt utviklingssam-
arbeid spesielt. Både i utenrikstjenesten og hos 
departementets samarbeidspartnere skal det 
være kultur for å varsle om og følge opp saker om 
trakassering, misbruk eller utnyttelse. Utenriks-
departementet forventer at samarbeidspartnere 
har etiske retningslinjer og gode systemer for å 
forebygge, varsle og håndtere disse sakene, og 
følger dette opp med partnere og tilskuddsmotta-
kere på ulike måter. Utenrikstjenesten skal oppda-
tere sine retningslinjer for håndtering av konflik-
ter, trakassering og annen utilbørlig atferd og 
ansatte tilbys opplæring i disse. Organisasjonene 
som mottar tilskuddsmidler skal varsle Utenriks-
departementet ved Sentral kontrollenhet når det 

er mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og 
trakassering i utviklingssamarbeidet, enten 
direkte eller via ekstern varslingskanal, hvor det 
også kan varsles anonymt. I forbindelse med opp-
følging av rapporten om praktisering av nulltole-
ranse skal arbeidet med å forebygge seksuell 
utnyttelse, misbruk og trakassering styrkes ytter-
ligere. Nulltoleranse for seksuell utnyttelse og tra-
kassering skal forankres i samtlige avtaler på til-
skuddsområdet. Saker som gjelder seksuell utnyt-
telse og misbruk blir vurdert på samme måte som 
varsler om økonomiske misligheter.

Økt ansvarliggjøring av statlige virksomheter for egne 
pensjonskostnader – innføring av ny premiemodell fra 
2022

Effektiv bruk av ressurser i staten krever riktig 
prising av innsatsfaktorene. Pensjonspremie er et 
viktig kostnadselement og påvirkes bl.a. av den 
enkelte virksomhets lønnsutgifter og de ansattes 
uttak av tidligpensjon. Det pågår et arbeid med å 
modernisere premiesystemet i Statens pensjons-
kasse. Fra 2022 innføres en ny virksomhetsspesi-
fikk og hendelsesbasert premiemodell for beta-
ling av pensjonspremie for statlige virksomheter. 
Den nye premiemodellen tar løpende hensyn til 
de faktiske hendelser i medlemsbestanden, som 
lønnsendringer og uttak av pensjon, slik at premi-
ereserven er a jour med medlemmenes opptje-
ning. Dette skal bidra til økt ansvarliggjøring av 
statlige virksomheter for egne pensjonskostnader. 
Pensjonspremien for de statlige virksomhetene vil 
fra samme tidspunkt bli beregnet etter nytt pens-
jonsregelverk, herunder påslagspensjon og nye 
samordningsregler, samt ny dødelighetstariff.

Innføringen av ny modell skal være om lag 
budsjettnøytral på innføringstidspunktet ved at de 
berørte virksomhetene får en reduksjon eller en 
økning i bevilgningen i tråd med endret premie. 
Beregningene er basert på en sammenligning av 
nytt premienivå for 2022 med hva pensjonspre-
mien ville blitt for 2022 med dagens premiemo-
dell. Ettersom virksomhetene også betaler 
arbeidsgiveravgift av pensjonspremien, innebærer 
en endring av premienivået også endringer i 
arbeidsgiveravgiften virksomhetene skal betale. 
Det er hensyntatt i beregningene. Det vises til 
Arbeids- og sosialdepartementets Prop. 1 S (2021–
2022) for nærmere omtale.

Endringen er relevant for driftsposter under 
Utenriksdepartementet, Norad og Norec, og er 
inkludert i budsjettforslagene for 2022.
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Budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner

Pandemien har krevd økt bruk av digitale møter 
og gitt statlige virksomheter en mulighet til å 
redusere reiseomfanget både på kort og lang sikt. 
Selv om reiseaktiviteten vil gå opp igjen etter 
hvert som samfunnet åpner ytterligere opp, vil 
nivået på reiseaktiviteten trolig være varig redu-

sert. Dette vil redusere reiseutgifter i virksomhe-
tene og spare reisetid for de ansatte. Regjeringen 
foreslår et varig gevinstuttak på 5 pst. av reise-
utgiftene slik de var før pandemien fra og med 
2022. Departementet viser videre til Prop. 1 S 
(2021–2022) Gul bok for nærmere redegjørelse av 
gevinstuttak.
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3  Oppfølging av anmodningsvedtak

Nedenfor gis en oversikt over oppfølging av 
anmodningsvedtak under Utenriksdepartemen-
tet. Oversikten inkluderer alle vedtak fra stor-
tingssesjonen 2020–2021, samt de vedtakene fra 
tidligere stortingssesjoner som kontroll- og kon-
stitusjonskomiteen i Innst. 580 S (2020–2021) 

mente ikke var kvittert ut. I tabellen nedenfor 
angis det også hvorvidt departementet planlegger 
at rapporteringen knyttet til anmodningsvedtaket 
nå avsluttes eller om departementet vil rapportere 
konkret på vedtaket også i neste års budsjettpro-
posisjon.

Stortingssesjon 2020–2021

Demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs 
sikkerhetsråd

Vedtak nr. 585, 9. februar 2021

«Stortinget ber regjeringen, ut over den faste 
årlige utenrikspolitiske redegjørelse for Stortin-
get, om å avholde en åpen redegjørelse som 
omhandler norske satsingsområder og sentrale 
saker som har vært og kan antas å komme til 
behandling i Sikkerhetsrådet i den tiden Norge er 
medlem av rådet. Det bes også om at disse tema 
inngår i den faste årlige utenrikspolitiske rede-
gjørelse.»

Vedtaket ble fattet i forbindelse med Stortingets 
behandling av Innst. 178 S (2020–2021).

Arbeidet i FNs sikkerhetsråd var en sentral 
del av den regulære utenrikspolitiske redegjørel-
sen 19. april 2021. Kort tid før det aktuelle vedta-
ket ble det på utenriksministerens initiativ også 
avholdt en separat redegjørelse om hovedpriorite-
ringene for det norske sikkerhetsrådsmedlemska-
pet (8. desember 2020). Det vil tas initiativ til til-

svarende redegjørelser for Stortinget senere i 
perioden som medlem av FNs sikkerhetsråd.

Gjennomgang av norske bistandsmidler for å 
avdekke misbruk

Vedtak nr. 7, 6. oktober 2020

«Stortinget ber regjeringen iverksette en omfat-
tende gjennomgang av norske bistandsmidler 
som har gått til land som er under rødt nivå (38 
poeng eller lavere) på Transparency Internatio-
nals korrupsjonsindeks, for å avdekke hvor mye 
bistandsmidler som blir misbrukt. Stortinget ber 
videre regjeringen komme tilbake med resultatet 
av gjennomgangen, og samtidig fremlegge forslag 
om hvordan Utenriksdepartementet bedre kan 
sikre at bistandsmidler ikke forsvinner eller 
bidrar til korrupsjon.»

Vedtaket ble fattet i forbindelse med trontale-
debatten i Stortinget 6. oktober 2020.

I 2020 gikk om lag 29 pst. av norsk bistand til 
prosjekter i land som er under rødt nivå på Trans-
parency Internationals korrupsjonsindeks. Dette 

Tabell 3.1 Oversikt over anmodnings- og utredningsvedtak, ordnet etter sesjon og nummer 

Sesjon Vedtak nr. Stikkord

Rapportering 
avsluttes 
(Ja/Nei)

2020–2021 585 Demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd Nei

2020–2021 7 Gjennomgang av norske bistandsmidler for å avdekke  
misbruk Ja

2019–2020 621 Bekjempe utnyttelse av kvinner i den internasjonale surrogati-
industrien Ja
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inkluderer bl.a. norske partnerland som Malawi, 
Mali, Nepal, Somalia, Sudan, Tanzania og Uganda. 
Multilateral bistand er da ikke medregnet.

Utenriksdepartementet har nulltoleranse for 
økonomiske misligheter og annen misbruk av fel-
leskapets midler. Departementet tilstreber å redu-
sere risikoen for korrupsjon gjennom gode for-
valtningssystemer, samt systematisk oppfølging 
og kontroll av mottakere av bistandsmidler og av 
at midlene benyttes som forutsatt.

Utenriksdepartementet samarbeider med 
mange forskjellige partnere, herunder lokale, 
nasjonale og internasjonale organisasjoner, samt 
norske frivillige organisasjoner. For samtlige pro-
sjekter som mottar tilskudd fra Utenriksdeparte-
mentet gjennomføres det risiko- og partnervurde-
ringer før avtaler inngås. Dette skal sørge for at til-
skuddsmottakerne har gode systemer for å 
avdekke og følge opp misligheter. Forhøyet risiko 
for misbruk av midler eller korrupsjon søkes 
redusert gjennom risikodempende tiltak.

Utenriksdepartementet mottar rapport for alle 
tilskuddsmidler. Større prosjekter rapporterer 
jevnlig også gjennom prosjektperioden, og utbeta-
linger gjøres etter behov og på grunnlag av kon-
troll og godkjenning av framdriftsrapport og pro-
sjektregnskap.

Videre gjennomfører departementet særskilte 
gjennomganger der vi mistenker eller finner ure-
gelmessigheter.

I tillegg er antikorrupsjon et tverrgående hen-
syn i tilskuddsforvaltningen, dvs. at samtlige pro-
sjekter må vurderes i lys av både prosjektets eller 
organisasjonens interne risiko for økonomiske 
misligheter og annet misbruk av midler, og uten-
forliggende faktorer som kan medføre forhøyet 
risiko for korrupsjon.

Utenriksdepartementets nulltoleranse for øko-
nomiske misligheter innebærer at misbruk av 
midler følges opp av fagseksjonen i samarbeid 
med Sentral kontrollenhet, i tråd med vanlige pro-
sedyrer for tilskuddskontroll. Misbrukte eller 
urapporterte midler skal tilbakeføres til Utenriks-
departementet.

Kontrollen utføres kontinuerlig og dekker 
også land som har 38 poeng eller lavere på Trans-
parency Internationals korrupsjonsindeks.

I 2020 registrerte Sentral kontrollenhet 75 
nye økonomiske mislighetssaker. I samme 
periode ble 75 saker avsluttet. Av disse ble 44 
avsluttet med reaksjon. Alle disse gjaldt inter-
nasjonal bistand, og 38 av dem var i land som er 
under rødt nivå (38 poeng eller lavere) på indek-

sen. Informasjon om slike saker offentligjøres 
kvartalsvis på regjeringen.no.

Multilaterale organisasjoner følger opp mislig-
heter og misbruk av midler ved hjelp av interne 
kontroll- og revisjonsmekanismer og rapporterer 
til Utenriksdepartementet.

Samlet sett mener Utenriksdepartementet at 
de nåværende forvaltningsrutinene, planlagte for-
bedringer og rutiner for departementets håndte-
ring og oppfølging av mislighetsaker gir god 
trygghet for at korrupsjonsrisikoen reduseres og 
at uregelmessigheter fanges opp. Det vurderes 
derfor ikke som nødvendig å framlegge nye for-
slag om ytterligere sikring.

Departementet anser dermed at vedtaket er 
fulgt opp.

Stortingssesjon 2019–2020

Bekjempe utnyttelse av kvinner i den internasjonale 
surrogatiindustrien

Vedtak nr. 621, 26. mai 2020

«Stortinget ber regjeringen sikre at Norge arbei-
der aktivt i internasjonale sammenhenger for å 
bekjempe utnyttelse av kvinner i den internasjo-
nale surrogatiindustrien.»

Vedtaket ble fattet i forbindelse med Stortingets 
behandling av Innst. 296 L (2019–2020) Endringer 
i bioteknologiloven.

En forverret økonomisk situasjon i kjølvannet 
av covid-19 vil kunne gi økt press på kvinner til å 
bidra til familiens inntekt ved surrogati. Regjerin-
gen vil derfor se bekjempelse av tvungen surro-
gati i sammenheng med andre tiltak for å styrke 
kvinners muligheter.

Moderne slaveri er en paraplybetegnelse som 
viser til ulike situasjoner hvor personer utsettes 
for grov utnyttelse. Mange lever under tvang og 
ofte med trusler om, eller reell bruk av, vold og er 
ikke frie til å forlate situasjonen. Kvinner og jenter 
utgjør en stor andel av ofrene for moderne slaveri 
(ca. 70 pst.).

Regjeringen har styrket innsatsen mot 
moderne slaveri, og har utarbeidet en strategi for 
styrket utviklingspolitisk innsats for å bekjempe 
moderne slaveri. Tiltak som vil kunne bidra til å 
forebygge at særlig kvinner og jenter havner i 
ulike tvangssituasjoner, som tvungen surrogati, er 
vektlagt i strategien. Departementet legger til 
grunn at vedtaket er fulgt opp gjennom strategien.
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4  Tabelloversikter for budsjettforslaget

Programområder under departementet

Utgifter fordelt på programkategorier

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

Programområde 02 Utenriksforvaltning 7 679 594 10 230 645 9 681 306 -5,4

Programområde 03 Internasjonal bistand 36 424 466 34 915 887 38 674 118 10,8

Sum utgifter 44 104 060 45 146 532 48 355 424 7,1

Programområde 02 Utenriksforvaltning 181 952 213 414 228 358 7,0

Programområde 03 Internasjonal bistand 17 425 0,0

Sum inntekter 199 377 213 414 228 358 7,0

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021

Budsjettets 
stilling 

pr 1. halvår
Forslag 

2022

02.00 Administrasjon av utenrikspolitikken 2 402 751 2 595 896 2 595 548 2 523 664

02.10 Utenriksformål 5 276 843 7 634 749 6 533 749 7 157 642

Sum programområde 02 7 679 594 10 230 645 9 129 297 9 681 306

03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet 2 160 646 2 368 392 2 317 711 2 367 645

03.10 Utviklingssamarbeidet 34 263 820 32 547 495 32 598 176 36 306 473

Sum programområde 03 36 424 466 34 915 887 34 915 887 38 674 118
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Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

Administrasjon av utenriks-
politikken

100 Utenriksdepartementet 2 350 241 2 518 258 2 457 568 -2,4

103 Regjeringens representasjon 45 944 67 307 55 591 -17,4

104 Kongefamiliens offisielle reiser til 
utlandet 6 566 10 331 10 505 1,7

Sum kategori 02.00 2 402 751 2 595 896 2 523 664 -2,8

Utenriksformål

115 Næringsfremme, kultur og  
informasjon 33 961 50 001 50 235 0,5

116 Internasjonale organisasjoner 1 609 326 1 418 050 1 477 200 4,2

117 EØS-finansieringsordningene 3 213 242 5 714 000 5 208 000 -8,9

118 Utenrikspolitiske satsinger 420 314 452 698 422 207 -6,7

Sum kategori 02.10 5 276 843 7 634 749 7 157 642 -6,2

Sum programområde 02 7 679 594 10 230 645 9 681 306 -5,4

Forvaltning av utviklings-
samarbeidet

140 Utenriksdepartementet 1 734 750 1 883 319 1 847 197 -1,9

141 Direktoratet for utviklingssamarbeid 
(Norad) 306 686 314 829 332 162 5,5

144 Norsk senter for utvekslings-
samarbeid (Norec) 119 210 170 244 188 286 10,6

Sum kategori 03.00 2 160 646 2 368 392 2 367 645 0,0

Utviklingssamarbeidet

150 Humanitær bistand 5 556 854 6 258 354 6 528 789 4,3

151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid 2 146 341 2 035 977 2 280 277 12,0

152 Menneskerettigheter 820 859 798 817 898 617 12,5

159 Regionbevilgninger 3 362 376 4 678 921 5 340 421 14,1

160 Helse 5 468 236 3 961 686 4 157 797 5,0

161 Utdanning, forskning og faglig 
samarbeid 3 104 058 2 738 810 3 218 858 17,5

162 Næringsutvikling, landbruk og 
fornybar energi 4 326 079 3 469 854 4 538 254 30,8

163 Klima, miljø og hav 1 736 928 1 460 185 1 641 398 12,4

164 Likestilling 1 485 202 1 234 219 1 485 219 20,3
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Inntekter fordelt på programkategorier

Inntekter fordelt på kapitler

170 Sivilt samfunn 2 071 557 2 028 471 2 181 265 7,5

171 FNs utviklingsarbeid 1 175 230 953 099 970 099 1,8

172 Multilaterale finansinstitusjoner og 
gjeldslette 2 530 663 2 378 700 2 492 450 4,8

179 Flyktningtiltak i Norge 479 437 550 402 573 029 4,1

Sum kategori 03.10 34 263 820 32 547 495 36 306 473 11,5

Sum programområde 03 36 424 466 34 915 887 38 674 118 10,8

Sum utgifter 44 104 060 45 146 532 48 355 424 7,1

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021

Budsjettets 
stilling 

pr 1. halvår
Forslag 

2022

02.00 Administrasjon av utenrikspolitikken 181 952 213 414 178 998 228 358

Sum programområde 02 181 952 213 414 178 998 228 358

03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet 17 425

Sum programområde 03 17 425

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

Administrasjon av utenriks-
politikken

3100 Utenriksdepartementet 181 952 213 414 228 358 7,0

Sum kategori 02.00 181 952 213 414 228 358 7,0

Sum programområde 02 181 952 213 414 228 358 7,0

Forvaltning av utviklings-
samarbeidet

3140 Utenriksdepartementets 
administrasjon av utviklingshjelpen 17 425 0,0

Sum kategori 03.00 17 425 0,0

Sum programområde 03 17 425 0,0

Sum inntekter 199 377 213 414 228 358 7,0
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5  Utenriksministerens og utviklingsministerens 
ansvarsområder

Utenriksministeren har det administrative ansva-
ret for Utenriksdepartementet og utenrikstje-
nesten, herunder ansvaret for lønns- og driftsbud-
sjettet for hele departementet og styringen av ute-
stasjonene.

Utenriksministeren har i tillegg ansvaret for 
tilrettelegging, samordning og iverksettelse av 
norsk utenrikspolitikk, herunder samordning av 
EØS-saker og forholdet til EU, samt internasjo-

nale forhandlinger, prosesser og globale samar-
beidsstrukturer, herunder norsk FN-politikk.

Utenriksministeren har også ansvaret for 
utviklingssamarbeidet i OSSE-området (Øst-
Europa og Sentral-Asia), Midtøsten, Nord-Afrika 
og Afghanistan, arbeidet for sikkerhet, fred, forso-
ning og menneskerettigheter, også på landnivå, 
samt humanitær bistand.

Utviklingsministeren har ansvaret for utviklings-
samarbeidet i Afrika sør for Sahara, Asia og Latin-
Amerika og Karibia, utviklingssamarbeidet med 

FN-systemet, Verdensbanken, de regionale 
utviklingsbankene og øvrige globale fond og pro-
grammer, Norad, Norec og Norfund.

Tabell 5.1 Utenriksministeren har ansvar for følgende kapitler og poster på Utenriksdepartementets budsjett:

Programområde 02 Utenriksforvaltning

Kap. 100 Utenriksdepartementet 

Kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

Kap. 115 Næringsfremme, kultur og informasjon 

Kap. 116 Internasjonale organisasjoner 

Kap. 117 EØS-finansieringsordningene

Kap. 118 Utenrikspolitiske satsinger 

Programområde 03 Internasjonal bistand

Kap. 140 Utenriksdepartementet, post 01 og 45

Kap. 150 Humanitær bistand

Kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

Kap. 152 Menneskerettigheter

Kap. 159 Regionbevilgninger, post 70 Midtøsten og Nord-Afrika, post 71 Europa og Sentral-Asia 
og post 72 Afghanistan
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Tabell 5.2 Utviklingsministeren har ansvar for følgende kapitler og poster på Utenriksdepartementets 
budsjett:

Programområde 03 Internasjonal bistand

Kap. 140 Utenriksdepartementet, post 21

Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeidet (Norad)

Kap. 144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Kap. 159 Regionbevilgninger, post 75 Afrika, post 76 Asia og post 77 Latin-Amerika og Karibia

Kap. 160 Helse

Kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

Kap. 163 Klima, miljø og hav 

Kap. 164 Likestilling

Kap. 170 Sivilt samfunn

Kap. 171 FNs utviklingssamarbeid

Kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

Kap. 179 Flyktningtiltak i Norge 
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6  Oversikt ansatte

Kilde: SSB Tabell 12623: Ansatte i staten. Tall for Norec er hentet fra etatens årsberetning. Lokalt ansatte ved utenriksstasjonene og 
ansatte i Norfund er ikke med i oversikten

Tabell 6.1 Oversikt ansatte

Arbeidsforhold 2020 Årsverk 2020

Utenriksdepartementet (Oslo) 824 807

Utenriksdepartementet (utsendte ved utenriksstasjonene) 609 608

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 270 261

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) 40 35
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Del II
Budsjettforslaget
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7  Budsjettforslaget

Programområde 02 Utenriksforvaltning

Programområder under departementet

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikspolitikken

Utgifter under programkategori 02.00 fordelt på kapitler

Utenrikstjenestens hovedoppgaver er å ivareta og 
fremme Norges interesser og å gi råd, hjelp og 
bistand til norske borgere og norsk næringsliv i 
utlandet. Utenrikstjenesten er navet i det samlede 
arbeidet for å fremme norske interesser globalt, i 
nært samarbeid med øvrige departementer og 
etater. En stor del av utenriksstasjonenes arbeid 
utføres for andre offentlige virksomheter og privat 
sektor. En økende andel av de utsendte ved uten-
riksstasjonene er spesialutsendinger fra andre 
departementer og etater.

Utenrikstjenesten håndterer årlig et stort 
antall henvendelser fra norske borgere som har 
behov for bistand under utenlandsopphold. Uten-
riksdepartementet håndterer også kriser i utlan-
det som berører eller rammer norske borgere. 
Departementets krisehåndtering er basert på flek-
sibel og skalerbar respons, og departementets kri-
seorganisasjon mobiliseres når mange norske 
borgere er berørt. Utenrikstjenesten tar videre 
imot et stort antall søknader om visum og opp-
holdstillatelser fra utenlandske borgere som 

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

Programområde 02 Utenriksforvaltning 7 679 594 10 230 645 9 681 306 -5,4

Sum utgifter 7 679 594 10 230 645 9 681 306 -5,4

Programområde 02 Utenriksforvaltning 181 952 213 414 228 358 7,0

Sum inntekter 181 952 213 414 228 358 7,0

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

100 Utenriksdepartementet 2 350 241 2 518 258 2 457 568 -2,4

103 Regjeringens representasjon 45 944 67 307 55 591 -17,4

104 Kongefamiliens offisielle reiser til 
utlandet 6 566 10 331 10 505 1,7

Sum kategori 02.00 2 402 751 2 595 896 2 523 664 -2,8
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ønsker å reise eller flytte til Norge, og legger til 
rette for ønsket innvandring til Norge.

Mål 2022

Bevilgningene skal bidra til å nå følgende mål:
– Norske interesser er ivaretatt gjennom bilate-

rale forbindelser og medlemskap i multilate-
rale organisasjoner.

– Utenrikstjenestens funksjon som tilrettelegger 
for enhetlig fremme av norske interesser i sam-
spill med den øvrige sentralforvaltningen er 
videreført og styrket. 

– Arbeidet med sikkerhet, beredskap og krise-
håndtering ute og hjemme er videreført og 
styrket.

– Norsk næringsliv og norske borgere i utlandet 
har tilgang til tjenester av høy kvalitet.

– Forvaltningen er effektiv og av høy kvalitet.
– Det er nulltoleranse for økonomiske mislig-

heter.
– Behandlingen av saker på utlendingsfeltet er 

effektiv og forsvarlig.

Prioriteringer 2022

Utenriksdepartementet arbeider langsiktig med 
flere reformløp samlet under overskriften UD 2025. 
Målet er mer effektiv og enhetlig fremme av nor-
ske interesser i møte med en krevende internasjo-
nal situasjon. UD 2025 er nærmere omtalt i del I, 
kapittel 2 Effektiv drift og forvaltning av utenriks-
tjenesten. En ny, flerårig virksomhetsstrategi som 
erstatter Strategi 2021 vil ferdigstilles i 2022.

Det vil også i 2022 bli gjort nødvendige ompri-
oriteringer i Utenriksdepartementet og i utenrik-
stjenesten generelt slik at ressursene settes inn 
der behovet er størst. Områdegjennomgangen av 
utenrikstjenesten, som avsluttes i 2021, skal anbe-
fale tiltak for økt formåls- og kostnadseffektivitet. 
I 2022 vil det fattes beslutninger om tiltak. Gjen-
nomføringsarbeidet vil være langsiktig.

Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd ut 
2022. Medlemskapet er et stort løft for hele uten-
rikstjenesten og involverer alle avdelinger i depar-
tementet, samt en rekke utenriksstasjoner og 
øvrige departementer.

Utenriksdepartementet skal fortsette å yte 
god service til både norske borgere og norske 
bedrifter, også i en situasjon der covid-19-pande-
mien fortsatt preger verden. Arbeidet med å vide-
reutvikle samarbeidet mellom de nordiske uten-
rikstjenestene videreføres.

Prioriterte administrative områder vil være 
samlokalisering av utenriksstasjoner, innplasse-

ring av utsendte norske diplomater på andre nor-
diske ambassader, samarbeid innen krise- og sik-
kerhetshåndtering og felles honorære konsulater. 
Videre vil utenrikstjenesten fortsette å jobbe for 
en effektiv forvaltning og høy kvalitet i oppga-
veløsningen på utlendingsfeltet.

Utenrikstjenesten arbeider aktivt for å rekrut-
tere flere medarbeidere med minoritetsbakgrunn, 
herunder nordmenn med innvandrerbakgrunn. 
Det legges også vekt på å sikre god kjønnsforde-
ling både i departementet og ved utenriksstasjo-
nene.

Arbeidet med et godt og inkluderende arbeids-
miljø gis fortsatt samme høye prioritet. Departe-
mentet vil også i 2022 vektlegge arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt videreutvik-
ling av arbeidsmiljørettede tiltak.

Rapport 2020

Norske interesser er ivaretatt gjennom bilaterale 
forbindelser og medlemskap i multilaterale  
organisasjoner

Norges 101 utenriksstasjoner har fulgt opp de 
overordnede prioriteringene i 2020 gjennom spe-
sifiserte virksomhetsplaner for de enkelte stasjo-
nenes embetsdistrikter.

Arbeidet i 2020 var særlig preget av at Norge i 
juni ble valgt inn som medlem av FNs sikkerhets-
råd for perioden 2021–2022. Av de tre kandidat-
landene fra Norges geografiske gruppe, fikk 
Norge flest stemmer og sikret plassen i første 
valgomgang. Den brede støtten var en solid tillits-
erklæring fra FNs medlemsland. Høsten 2020 ble 
brukt til å forberede medlemskapsperioden. Fra 
1. oktober 2020 ble Norge observatør i Sikker-
hetsrådet, og fra 1. januar 2021 ble Norge ett av ti 
valgte medlemmer for de to neste årene.

Covid-19-pandemien satte sterkt preg på arbei-
det i multilaterale fora. Mange møter, reiser og 
feltbesøk måtte avlyses, utsettes eller gjennomfø-
res digitalt. Det har gitt vanskeligere kår for ordi-
nær diplomatisk virksomhet, og gjort det kre-
vende å fatte vedtak i mange multilaterale fora. 
Den uformelle, interaktive dialogen har blitt ska-
delidende. Samtidig har pandemien ført til at nye 
digitale løsninger ble utviklet mye raskere enn det 
som ellers ville vært tilfellet, og digitale møteplas-
ser medførte en annen type åpenhet og delta-
kelse. Til tross for begrensninger fremmet Norge 
sine interesser på en god måte og la føringer for 
FNs arbeid under pandemien, spesielt gjennom 
presidentskapet for FNs økonomiske og sosiale 
råd (ECOSOC) i 2020. Det gjenstår et betydelig 
arbeid for å komme til enighet om prosedyre- og 
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vedtaksregler som sikrer åpenhet og innsyn 
under digitale møter.

Arbeid med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering 
ute og hjemme er videreført og styrket

Utenrikstjenestens arbeid med sikkerhet, bered-
skap og krisehåndtering har i stor grad vært pre-
get av håndteringen av pandemien og konsekven-
sene den hadde for den operative virksomheten. 
Håndteringen skjedde langs flere spor og på ulike 
nivåer, som bistand til nordmenn i utlandet, sen-
tral krisehåndtering, bistand til andre sektorer 
samt oppfølging av egne ansatte, både i Norge og i 
utlandet. Pandemien har vanskeliggjort normal 
drift ved en rekke utenriksstasjoner. Både lokale 
smitteverntiltak og smitteverntiltak innført av 
egen organisasjon, har gjort det mer krevende å 
gjennomføre normal, diplomatisk aktivitet. Uten-
riksdepartementet har imidlertid jobbet målrettet 
for å sikre best mulig drift av utenriksstasjonene 
under hele pandemien. At utenrikstjenesten kan 
bistå norske borgere og andre sektorer i Norge er 
et viktig element i den nasjonale krisehåndterin-
gen. Som et ledd i eget beredskapsarbeid, har 
Utenriksdepartementet prioritert beredskap for 
medisinsk evakuering fra utlandet for å sikre full-
god medisinsk behandling av egne ansatte gjen-
nom pandemien. Som følge av utstrakt bruk av 
hjemmekontor, både i departementet og ved uten-
riksstasjonene, har det i stor grad vært nødvendig 
å legge til rette for bruk av ulike mobile digitale 
løsninger. Utenriksdepartementet har særlig prio-
ritert tiltak for å bedre tilgangen til digitale løsnin-
ger, for å opprettholde utenrikstjenestens virk-
somhetskritiske leveranser til tross for smitte-
verntiltak.

I henhold til instruksen for departementenes 
arbeid med samfunnssikkerhet evaluerte Uten-
riksdepartementet utenrikstjenestens pandemi-
håndtering. Hovedinntrykket fra evalueringen er 
at utenrikstjenesten evnet å håndtere konsekven-
sene av pandemien innenfor eget ansvarsområde. 
Evalueringen har også identifisert lærings- og for-
bedringspunkter som vil bli fulgt opp i den ordi-
nære virksomhetsstyringen.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) 
trådte i kraft 1. januar 2019, og arbeidet med å 
identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner 
(GNF) innenfor departementenes ansvarsområ-
der er en kontinuerlig prosess. Utenriksdeparte-
mentet har meldt inn to grunnleggende nasjonale 
funksjoner til sikkerhetsmyndigheten, bl.a. depar-

tementets rolle i å ivareta og fremme Norges 
interesser overfor andre stater og internasjonale 
organisasjoner.

Norsk næringsliv og norske borgere i utlandet har 
tilgang til tjenester av høy kvalitet

Covid-19-pandemien førte til at svært mange nord-
menn trengte hjelp fra utenrikstjenesten for å 
komme seg hjem til Norge i løpet av våren 2020. 
Sammen med Samferdselsdepartementet eta-
blerte Utenriksdepartementet «Fly Hjem»-ordnin-
gen. Denne gikk ut på at staten garanterte for fly-
selskapenes kostnader ved å gjennomføre plan-
lagte ruteflygninger. Utenriksdepartementet satte 
også opp særskilte flygninger fra flere land, i sam-
arbeid med de nordiske landene og med EU, for å 
legge til rette for at flest mulig nordmenn kunne 
reise hjem. Gjennom EØS-avtalen fikk vi mulighet 
til å delta i EUs system for hjemreise. Til tross for 
påfølgende nedgang i antall nordmenn på reise i 
utlandet håndterte Utenriksdepartementet et 
stort antall konsulære saker i hele 2020. Mange av 
enkeltsakene var komplekse og ressurskrevende 
for utenrikstjenesten. Nordmenn hadde også stort 
behov for reiseinformasjon og veiledning på 
grunn av stadig endrede restriksjoner i mange 
land. Utenriksdepartementet har hatt ansvar for 
oppfølging av det globale pandemirelaterte reise-
rådet og koordinering av løpende endringer i 
dette.

Utenriksdepartementet startet arbeidet med å 
utvikle en mobilløsning for reiseinformasjon til 
norske borgere, «Reiseklar». Appen ble lansert 
høsten 2021 og gjør det enklere for nordmenn på 
reise å motta relevant informasjon om landet de 
oppholder seg i og hvordan de kan kontakte uten-
riksstasjonene ved behov. Appen gir mulighet for 
reiseregistrering og direkte varsling ved kriser. 
Dette tiltaket bidrar til det kontinuerlige arbeidet 
med å gi effektive og profesjonelle tjenester til 
norske borgere i utlandet.

Henvendelser fra næringslivet om bistand 
kom både til Utenriksdepartementet og til uten-
riksstasjonene. I 2020 dreide dette seg i stor grad 
om problemstillinger relatert til pandemien. 
Eksempelvis ble det tilrettelagt for like 
betingelser for mannskapsskifte på skip i inter-
nasjonal skipsfart. Videre bidro Utenriksdeparte-
mentet til at norske bedrifter i utlandet fikk i gang 
forsyningskjeder for å opprettholde drift både 
hjemme og ute.
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Forvaltningen er effektiv og av høy kvalitet

I samsvar med politiske prioriteringer og eksterne 
rammebetingelser ble det i 2020 gjennomført 
effektiviserings- og innsparingstiltak i eiendoms-
forvaltningen. I 2020 realiserte departementet 
ytterligere innsparingstiltak i eiendomsmassen 
gjennom reforhandlinger av flere leiekontrakter 
med både private utleiere lokalt og Statsbygg.

Tilskuddsforvaltningen er styrket gjennom 
oppdatert veiledningsmateriale, kompetansehe-
ving og bedre sammensetning av prosjektporteføl-
jer.

Det er nulltoleranse for økonomiske misligheter

I 2020 registrerte Utenriksdepartementets sen-
trale kontrollenhet 75 nye saker hvor det var mis-
tanke om økonomiske misligheter. Av disse ble 44 
avsluttet med reaksjon. Alle sakene gjaldt pro-
gramområde 03. Det ble tilbakebetalt 10,7 mill. 
kroner.

Behandlingen av saker på utlendingsfeltet er effektiv 
og forsvarlig

Utenriksdepartementet ferdigstilte i 2020 andre 
fase i knutepunktorganiseringen av utlendingsfel-

tet i utenrikstjenesten. Antall stasjoner som arbei-
det med utlendingssaker ble redusert fra 63 til 22 i 
perioden 2018 til 2020. Omorganiseringen med-
førte sterkere fagmiljøer og økt likebehandling, 
samtidig som den reduserte antall lokale stillinger 
på fagfeltet. Erfaringene fra covid-19-pandemien 
viser at knutepunktorganiseringen er en robust 
organisasjonsmodell som har gjort det mulig å 
opprettholde tilnærmet normal drift selv under 
svært vanskelige og skiftende arbeidsforhold.

Departementets vertskapsfunksjon for utenlandske 
representasjoner i Norge er forbedret og modernisert

Utenriksdepartementet har vertslandsansvaret 
for utenlandske diplomatiske representasjoner 
akkreditert til Oslo. Arbeidet med å ivareta Nor-
ges forpliktelser overfor de diplomatiske repre-
sentasjonene ble kontinuerlig utviklet. Departe-
mentet igangsatte i 2020 et arbeid for å moderni-
sere, effektivisere og skape et sikrere system for å 
registrere diplomatisk personell. Systemet skal på 
sikt kunne erstatte dagens manuelle systemer.

Kap. 100 Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet forvalter to programområ-
der, programområde 02 Utenriksforvaltning og 
programområde 03 Internasjonal bistand. Hvert av 
disse programområdene har egne driftsbudsjet-
ter. I Utenriksdepartementet jobber om lag 60 pst. 

av utenrikstjenestens ansatte under programom-
råde 02, der lønns- og driftsutgiftene bevilges 
under kap. 100 Utenriksdepartementet og kap. 117 
EØS-finansieringsordningene. Om lag 40 pst. av de 
ansatte jobber under programområde 03, der 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 2 300 853 2 452 408 2 388 975

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 21 420 38 616 43 422

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 21 565 25 522 23 424

70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 109 1 156 1 186

71 Hjelp til norske borgere i utlandet 4 196 201

89 Valutatap (disagio) 6 107

90 Lån til norske borgere i utlandet 183 360 360

Sum kap. 100 2 350 241 2 518 258 2 457 568
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lønns- og driftsutgiftene bevilges under kap. 140 
Utenriksdepartementet.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker den delen av utenrikstje-
nestens lønns- og driftsutgifter, i Utenriksdeparte-
mentet og på utenriksstasjonene, som gjelder 
arbeidet med utenriksforvaltningen og arbeidet 
med å gjennomføre regjeringens mål og priorite-
ringer i utenrikspolitikken. Om lag 62 pst. av 
bevilgningen gjelder lønn og særavtale, og 33 pst. 
av bevilgningen gjelder eiendom og driftsutgifter 
tilknyttet eiendommene (husleie, vakt og sikring, 
strøm, renhold, mv.). Om lag 5 pst. av bevilgnin-
gen gjelder andre driftsutgifter som varekjøp 
(IKT, inventar, biler), reiser og representasjon.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 2 389 mill. kroner i 2022. Det 
er en reduksjon på 63 mill. kroner fra saldert bud-
sjett for 2021.

Reduksjonen skyldes hovedsakelig pris- og 
valutakursutvikling. Posten reduseres også med 
12,3 mill. kroner som følge av ABE-reformen. I til-
legg foreslås reisebudsjettet redusert med 
5,7 mill. kroner (5 pst.), grunnet endrede jobb-
reisevaner som følge av pandemien, jf. omtale i del 
I, kapittel 2 Effektiv drift og forvaltning i utenriks-
tjenesten og Prop. 1 S (2021–2022) Gul bok.

Posten foreslås også redusert med 2,4 mill. 
kroner, for å fase ut midler til visumarbeid i EUs 
indre sikkerhetsfond (ISF).

Det foreslås å rammeoverføre 3,2 mill. kroner 
fra Helse- og omsorgsdepartementets kap. 700 
Helse- og omsorgsdepartementet, post 01 Driftsutgif-
ter til Utenriksdepartementet for en stilling som 
spesialutsending for helseberedskap i Brussel, og 
0,2 mill. kroner fra Justis- og beredskapsdeparte-
mentets kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 
Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur 
og reintegrering i hjemlandet for en ny stilling som 
assistent for spesialutsendingen for utlendings-
saker i Islamabad.

Det foreslås videre å rammeoverføre 1,7 mill. 
kroner fra posten til kap. 1605 Direktoratet for for-
valtning og økonomistyring, post 01 Driftsutgifter, 
og 2,4 mill. kroner til kap. 510 Departementenes 
sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 01 Driftsut-
gifter grunnet økt bruk av administrative fellestje-
nester for departementene.

Det vises også til vedtak under romertall II om 
fullmakt til overskridelse av bevilgningen mot til-
svarende merinntekter under kap. 3100 Utenriks-

departementet, post 05 Refusjon spesialutsendinger 
mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen dekker bl.a. midler til utredninger, 
opplæring og kompetansebygging. Den dekker 
også diverse EØS-tiltak og internasjonale tiltak. 
Bevilgningen kan også omfatte utgifter til inter-
nasjonal tvisteløsning der Norge er part.

Ny EØS-notatbase er et digitaliseringstiltak 
som skal bidra til effektivisering og vil være en 
digital samarbeidsplattform for å sikre gode pro-
sesser mellom berørte parter i forvaltningspro-
sessen. Notatbasen skal bidra til at departemente-
nes forpliktelser etter utredningsinstruksen opp-
fylles. Ny EØS-notatbase vil oppfylle de politiske 
ambisjonene for EØS-arbeidet ved å legge til rette 
for tidlig involvering og påvirkning, effektiv, kor-
rekt og rettidig gjennomføring av EØS-regelverk i 
norsk rett, korrekt og relevant informasjon til 
Stortinget, gode og effektive arbeidsprosesser og 
god informasjon om EØS til norsk næringsliv og 
norske borgere.

Et latvisk rederi og dets direktør fremmet i 
2020 en internasjonal voldgiftssak ved Internatio-
nal Centre for Investment Disputes (ICSID) mot 
Norge basert på den bilaterale investerings-
beskyttelsesavtalen med Latvia. Saken gjelder 
fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel. 
Internasjonale investeringstvister er svært ressurs-
krevende å føre, og kostnadene antas å bli betyde-
lige i flere år framover. Som saksøkt i et svært vik-
tig spørsmål om marin ressursforvaltning har 
imidlertid Norge ikke annet alternativ enn å for-
svare sine interesser. Motparten leverte sitt første 
skriftlige innlegg i mars 2021 og tidsfristen for 
Norges første skriftlige innlegg er i oktober 2021. 
Dom i saken kan tidligst ventes i 2023.

Videre omfatter posten utgifter til Norges kon-
taktpunkt for ansvarlig næringsliv. Alle medlems-
land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid 
og utvikling (OECD) er forpliktet til å ha et nasjo-
nalt kontaktpunkt for å fremme, og gi veiledning 
om, OECDs retningslinjer for flernasjonale selska-
per, og ta imot henvendelser i enkeltsaker som 
gjelder selskapers manglende etterlevelse av ret-
ningslinjene. Kontaktpunktet tilbyr dialog og mek-
ling, og holder kurs og seminarer for bedrifter og 
relevante aktører i ansvarlig næringsliv og akt-
somhetsvurderinger. Kontaktpunktet er også 
klageorgan for Den internasjonale arbeidsorgani-
sasjonens (ILO) erklæring om flernasjonale sel-
skapers sosiale ansvar.
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I forbindelse med innføringen av loven om 
virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleg-
gende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold (åpenhetsloven) i Prop. 150 L 
(2020–2021), forventes det et økt behov for veiled-
ning om aktsomhetsvurderinger. Kjernen i lovfor-
slaget er at større virksomheter pålegges å gjøre 
aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs ret-
ningslinjer for flernasjonale selskaper. Plikten til å 
utføre aktsomhetsvurderinger gjelder menneske-
rettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kon-
taktpunktet vil i 2022 prioritere veiledning og fag-
lig rådgivning innenfor dette feltet.

Bevilgningen dekker også midler til ordinært 
skjøtselsarbeid på grensen mot Sverige og Fin-
land, samt en helhetlig grenseoppgang av riks-
grensen mot Sverige. Oppgangen av grensen mot 
Sverige kom endelig i gang i 2020 etter flere års 
forsinkelse grunnet forhold på svensk side.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 43,4 mill. kroner i 2022. 
Dette er en økning på 4,8 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021, hvorav 4 mill. 
kroner skal gå til ny EØS-notatbase.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til større anskaffel-
ser, ombygginger og vedlikeholdsarbeider i Uten-
riksdepartementet og ved utenriksstasjonene.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 23,4 mill. kroner i 2022.

Post 70 Erstatning av skader på utenlandske 
ambassader

Bevilgningen dekker erstatning av eventuelt ska-
deverk på utenlandske representasjoner i Norge. 
Erstatning gis i henhold til Norges folkerettslige 
forpliktelser om dette.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1,2 mill. kroner i 2022.

Post 71 Hjelp til norske borgere i utlandet

Bevilgningen dekker uforutsette utgifter i forbin-
delse med bistand til nordmenn i utlandet.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 201 000 kroner i 2022.

Post 89 Valutatap

Utenriksstasjonenes regnskap blir ført i ulike 
lokale valutaer. Ved årets slutt blir beholdningene 
ved hver enkelt utenriksstasjon justert i samsvar 
med Norges Banks kurser per 31. desember. På 
grunn av kursdifferansene vil det oppstå kurstap 
eller kursgevinst.

Utenriksdepartementet ber om videreføring 
av samtykke fra Stortinget til å føre eventuelt kur-
stap på kap. 100 Utenriksdepartementet, post 89 
Valutatap. Eventuell kursgevinst foreslås ført på 
kap. 3100, post 89 Valutagevinst, jf. forslag til ved-
tak under romertall IV.

Post 90 Lån til norske borgere i utlandet

Bevilgningen dekker lån til nordmenn i utlandet 
forutsatt at kriteriene for nødlidenhetslån er til 
stede. Tilbakebetaling av nødlån føres under kap. 
3100, post 90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlan-
det.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 360 000 kroner i 2022.
Det vises til forslag til vedtak under romertall 

III, pkt. 1, om fullmakt til å overskride bevilgnin-
gen ved behov for bistand fra aktuelle transport-
selskaper ved evakuering av norske borgere i 
kriserammede land.
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Kap. 3100 Utenriksdepartementet

Post 01 Diverse gebyrer ved 
utenriksstasjonene

Posten omfatter i hovedsak gebyrer for konsulære 
tjenester i utlandet og gebyrer for pass. I tillegg 
kommer også bl.a. gebyr for gjenerverv av norsk 
statsborgerskap og brukerbetaling for tjenester 
som utenriksstasjonene utfører for næringslivet. 
Covid-19-pandemien har ført til en reduksjon i 
antall søknader om pass ved utenriksstasjonene. I 
et normalår mottar stasjonene litt over 20 000 søk-
nader om pass, mens det i 2020 kom 14 000 søkna-
der. Det antas at antall passaker i 2022 vil være på 
et noe høyere nivå enn 2020 og 2021, anslått til 
17 000 søknader. 1. juli 2021 ble gebyret for 
gjenerverv av statsborgerskap økt fra 2 700 til 
3 200 kroner, slik at gebyret dekker kostnadene.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 25,2 mill. kroner i 2022. Det 
er en reduksjon på 12,2 mill. kroner fra saldert 
budsjett for 2021, i hovedsak fordi pandemien har 
ført til en reduksjon i antallet passaker ved uten-
riksstasjonene.

Post 02 Gebyrer for utlendingssaker ved 
utenriksstasjonene

Posten omfatter visumgebyrer og behandlingsge-
byrer for oppholds- og arbeidstillatelser, og forny-
else av slike tillatelser. Det forventes at utenriks-
stasjonene i 2022 fortsatt vil motta færre visum-
søknader og utlendingssaker enn før pandemien, 
men at det vil bli en moderat økning i antall søkna-
der sammenlignet med 2021. I tillegg øker geby-
rene for utlendingssaker for utdanning fra 4 900 til 

5 900 kroner og for au pair fra 8 400 til 9 100 kro-
ner slik at gebyrene dekker de faktiske kostna-
dene, jf. omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Justis- 
og beredskapsdepartementet.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 157,8 mill. kroner i 2022. Det 
er en økning på 26,6 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021. Økningen skyldes 
oppdaterte anslag for visum og utlendingssaker.

Post 05 Refusjon spesialutsendinger mv.

På denne posten føres refusjoner Utenriksdepar-
tementet mottar fra andre departementer til dek-
ning av utgifter for spesialutsendinger ved uten-
riksstasjonene. Lønns- og driftsutgifter for disse 
spesialutsendingene belastes kap. 100, post 01.

Det foreslås fullmakt til å overskride bevilgnin-
gen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 01 
Driftsutgifter, mot tilsvarende merinntekt under 
post 05 Refusjon spesialutsendinger mv., jf. forslag 
til vedtak under romertall II.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 45 mill. kroner i 2022.

Post 89 Valutagevinst

Utenriksstasjonenes regnskap blir ført i ulike 
lokale valutaer. Ved årets slutt blir beholdningene 
ved hver enkelt utenriksstasjon justert i samsvar 
med Norges Banks kurser per 31. desember. På 
grunn av kursdifferansene vil det oppstå kurstap 
eller kursgevinst.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene 11 464 36 629 25 200

02 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriks-
stasjonene 90 137 131 201 157 800

05 Refusjon spesialutsendinger mv. 77 424 45 266 45 040

89 Valutagevinst (agio) 2 867

90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet 60 318 318

Sum kap. 3100 181 952 213 414 228 358
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Utenriksdepartementet ber om samtykke fra 
Stortinget til å føre eventuell kursgevinst under 
kap. 3100, post 89 Valutagevinst, jf. forslag til ved-
tak under romertall IV.

Post 90 Tilbakebetaling av nødlån fra 
utlandet

Posten omfatter tilbakebetaling av nødlån gitt til 
nordmenn i utlandet, jf. ordning omtalt under kap. 
100, post 90.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 318 000 kroner i 2022. 

Kap. 103 Regjeringens representasjon

Bevilgningen dekker regjeringens fellesrepresen-
tasjon for offisielle besøk på stats-, regjeringssjefs- 
og utenriksministernivå. Forvaltningen skjer på 
grunnlag av beslutninger fattet i regjeringens 
representasjonsutvalg. Hoveddelen av bevilgnin-
gen dekker drift av statsministerboligen og regje-
ringens representasjonsanlegg i Oslo. Betaling for 
VIP-tjenester ved Oslo lufthavn for offisielle besøk 
fra utenlandske gjester belastes også posten. 
Utenriksdepartementet har ansvaret for planleg-
gingen og gjennomføringen av offisielle besøk til 
Norge, og har budsjettansvar for regjeringens fel-
lesrepresentasjon. Dette gjelder også de delene av 
utgiftene ved statsbesøk som ikke dekkes av Det 
kongelige hoff.

Det antas at internasjonal reise- og besøksvirk-
somhet vil ta seg opp i 2022. Dersom nivået på rei-
sevirksomheten forblir lavere enn tidligere, for-
ventes det at dette kompenseres for ved bruk av 
digitale internasjonale arrangementer med høye 
krav til profesjonalitet. Den samlede virksomhe-
ten forventes å tilsvare nivået før pandemien. 
Utenriksdepartementet vil i tillegg ha prosjektle-
deransvaret for et arrangement 20. januar i forbin-
delse med prinsesse Ingrid Alexandras myndig-
hetsdag 21. januar 2022.

Rapport 2020

I 2020 var Mongolias president og Estlands presi-
dent på offisielle besøk til Norge. I tillegg var 

Ghanas president på offisielt besøk og deltok også 
på statsministerens bærekrafts-arrangement på 
Svalbard i forbindelse med oppgraderingen av frø-
hvelvet. Statsministrene fra Liechtenstein og 
Island var på offisielt besøk, i tillegg til utenriks-
ministrene fra Danmark, Kina, Sveits og Sverige. 
Det kom også høynivåbesøk fra USA. Det var 
ellers et år med betydelig lavere besøksaktivitet 
enn normalt grunnet pandemien.

Driften av regjeringens representasjonsanlegg 
(RRA) ble opprettholdt gjennom hele pandemien. 
Bruken av RRA til å gjennomføre offisielle arran-
gementer for norske og utenlandske gjester ble 
videreført. Som følge av smitteverntiltak har antall 
gjester per arrangement vært sterkt redusert. 
Driften av anlegget har blitt tilpasset nye behov. 
Det har bl.a. blitt lagt til rette for at en rekke digi-
tale arrangementer med internasjonalt fokus ble 
gjennomført i RRA.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 55,6 mill. kroner i 2022. Det 
er en reduksjon på 11,7 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021, som skyldes 
utfasing av midler til den nasjonale minnemarke-
ringen for 22. juli i 2021. Posten foreslås imidlertid 
økt med 3,5 mill. kroner i 2022 for et arrangement 
i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras 
myndighetsdag.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 45 944 67 307 55 591

Sum kap. 103 45 944 67 307 55 591
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Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

Utenriksdepartementet har ansvar for budsjett, 
planlegging og gjennomføring av kongehusets 
offisielle besøk til utlandet. Forvaltningen skjer på 
bakgrunn av vedtak i Samordningsutvalget, som 
består av hoffsjefen, regjeringsråden, utenriks-
råden, og med protokollsjefen i Utenriksdeparte-
mentet som sekretær. Bevilgningen dekker utgif-
ter til kongefamiliens offisielle besøk og oppdrag i 
utlandet. Det forventes et høyt aktivitetsnivå både 
for kongeparet og kronprinsparet når smittevern-
tiltakene reduseres. Særlig vil næringslivets økte 
behov etter pandemien legges til grunn for plan-
legging og gjennomføring av kongelige besøk 
framover.

Rapport 2020

Grunnet koronaviruset ble det utført kongelige 
besøk til utlandet kun til og med første uken i 
mars 2020. Kongeparet var på statsbesøk til 

Jordan. Kronprinsen representerte Norge i Jeru-
salem og Auschwitz i forbindelse med 75-årsmar-
kering av holocaust og ledet et offisielt besøk med 
en næringslivsdelegasjon til Mosambik. Noe av 
den kongelige besøksvirksomheten i 2020 var del-
takelse på ulike digitale arrangementer, herunder 
dronningens og kronprinsens deltakelse på avslut-
ningsarrangementet for Norges sikkerhetsråds-
kampanje i juni.

Flere offisielle kongelige besøk som var kom-
met langt i planleggingen, herunder dronningens 
besøk til FN i New York, kronprinsparets besøk til 
Sverige og et planlagt statsbesøk til Norge, ble 
utsatt som følge av pandemien. Det planlagte 
besøket av kronprinsen til Kenya ble utsatt.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 10,5 mill. kroner i 2022.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 6 566 10 331 10 505

Sum kap. 104 6 566 10 331 10 505
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Programkategori 02.10 Utenriksformål

Utgifter under programkategori 02.10 fordelt på kapitler

Programkategorien omfatter kultur- og informa-
sjonsformål, næringsfremme, pliktige bidrag og 
kontingenter til internasjonale organisasjoner 
Norge er medlem av, samt EØS-finansieringsord-
ningene. Den omfatter også andre utenrikspoli-
tiske satsinger som nordområdetiltak, globale 
sikkerhetsspørsmål, nedrustning og ikke-spred-
ning, klima- og miljøtiltak, forskning, dialog- og 
menneskerettighetstiltak.

Målstruktur

I budsjettet for 2022 viderefører Utenriksdeparte-
mentet et målhierarki for postene under program-

kategori 02.10 Utenriksformål. Avhengig av formå-
let, vil ulike bærekraftsmål være førende for alle 
budsjettpostene.

Hver post henviser derfor både til hvilke(t) 
bærekraftsmål bevilgningen på posten særlig støt-
ter, i tillegg til postens mål for 2022. Postens mål 
er målene bevilgningen skal bidra til å nå, og som 
det skal rapporteres om. Mange av postene kan 
støtte flere bærekraftsmål. Resultatinformasjonen 
i rapportdelen hentes fra mottakernes egne resul-
tatrapporter, og fra organisasjonenes årsrappor-
ter, gjennomganger og evalueringer.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

115 Næringsfremme, kultur og  
informasjon 33 961 50 001 50 235 0,5

116 Internasjonale organisasjoner 1 609 326 1 418 050 1 477 200 4,2

117 EØS-finansieringsordningene 3 213 242 5 714 000 5 208 000 -8,9

118 Utenrikspolitiske satsinger 420 314 452 698 422 207 -6,7

Sum kategori 02.10 5 276 843 7 634 749 7 157 642 -6,2
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Kap. 115 Næringsfremme, kultur og informasjon

Tabell 7.1 Bærekraftsmålene for postene under 02.10 Utenriksformål

Kap. Post Benevnelse Bærekraftsmålene som posten særlig støtter 

115 Næringsfremme, kultur og informasjon

70 Kultur- og informasjonsformål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

71 Næringsfremme 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

116 Internasjonale organisasjoner 

70 Pliktige bidrag 17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

117 EØS-finansieringsordningene 

77 og 78 EØS-finansieringsordningen 2014–2021
Den norske finansieringsordningen  
2014–2021

8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10 – Mindre ulikhet
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

118 Utenrikspolitiske satsinger

70 Nordområdetiltak, samarbeid med  
Russland og atomsikkerhet 

16 – Fred og rettferdighet
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

71 Globale sikkerhetsspørsmål 16 – Fred og rettferdighet

72 Nedrustning, ikke-spredning og  
kjernefysisk sikkerhet mv.

16 – Fred og rettferdighet

73 Klima, miljøtiltak og hav mv. 13 – Stoppe klimaendringene
14 – Liv under vann
15 – Liv på land

74 Forskning, dialog og menneske-
rettigheter mv.

17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes 
under post 70 og 71 6 398 13 179 13 454

70 Kultur- og informasjonsformål, kan overføres,  
kan nyttes under post 21 24 280 28 752 28 501

71 Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 3 283 8 070 8 280

Sum kap. 115 33 961 50 001 50 235
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Fremme av norsk nærings- og kulturlivs interna-
sjonale muligheter, norske synspunkter og sam-
funnsinteresser er en integrert del av utenriks-
politikken og blant utenrikstjenestens viktigste 
oppgaver.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres, kan nyttes under post 70 og 71

Bevilgningen dekker spesielle driftsutgifter til 
Utenriksdepartementets virksomhet i inn- og 
utland for kultur- og næringsfremme. Dette omfat-
ter driftsutgifter som påløper når andre departe-
menter, etater eller fagmiljøer forvalter tilskudds-
midler eller utfører oppgaver på vegne av Uten-
riksdepartementet. Videre dekker bevilgningen 
utgifter til profilering av satsinger og arrangemen-
ter der Norge er vertskap. Den dekker også andre 
tiltak som bidrar til kultur- og næringsfremme, 
herunder analyser, møter, konferanser og andre 
arrangementer.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 13,5 mill. kroner i 2022.

Post 70 Kultur- og informasjonsformål, kan 
overføres, kan nyttes under post 21

Bevilgningen dekker støtte til tiltak for å fremme 
norsk kultur internasjonalt og informere om nor-
ske forhold. Støtten vil tilpasses det som er mulig 
og effektivt i lys av pandemisituasjonen i 2022.

Regjeringens innsats for internasjonalt kultur-
fremme skal gi norsk kulturliv større internasjo-
nale muligheter og bredere internasjonal kontakt-
flate. Bransjenes og fagmiljøenes prioriteringer 
skal ligge til grunn for arbeidet, og arbeidet skjer i 
tett kontakt med norsk kulturliv, herunder kultur-
institusjonene, og Kulturdepartementet. Sentralt 
står trekantsamarbeidet mellom Utenriksdeparte-
mentet, utenriksstasjonene og organisasjonene i 
nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA). NAA 
består av:
– Danse- og Teatersentrum (DTS)
– Design og arkitektur Norge (DOGA)
– Music Norway
– Norsk Filminstitutt
– Norwegian Crafts
– Norwegian Literature Abroad (NORLA)
– Office for Contemporary Art Norway (OCA)

Utenrikstjenesten skal arbeide aktivt, målrettet og 
strategisk for norsk kulturliv og kulturnæringers 

internasjonale interesser som en integrert del av 
norsk utenrikspolitikk og diplomati. Regjeringen 
prioriterer de viktigste arenaene og markedene 
for norsk kulturliv og land av særlig utenrikspoli-
tisk betydning for Norge.

På vegne av Utenriksdepartementet adminis-
trerer organisasjonene i NAA søknadsbaserte rei-
sestøtteordninger for kunstneres profesjonelle 
oppdrag i utlandet. Organisasjonene tildeles også 
prosjektmidler for internasjonale aktiviteter og 
kompetansehevende tiltak med mål om å bidra til 
norsk kultureksport og norsk kulturlivs interna-
sjonale muligheter. Organisasjonene er utenriks-
tjenestens kunstfaglige rådgiver.

Utenriksstasjonene forvalter tilskudd til 
presse- og ekspertreiser for at relevante aktører i 
utlandet skal kunne delta på norske festivaler, 
utstillinger og kulturelle begivenheter, herunder 
bidra til at de norske kulturinstitusjonene får 
utnyttet internasjonale muligheter. Andre aktuelle 
formål for slike reiser kan være arrangementer 
som belyser norsk politikk og norske samfunns-
forhold, nettverksbygging og andre tiltak i regi av 
lokale aktører. Tilskudd gis på grunnlag av etter-
spørsel og kulturlivets og bransjenes prioriterin-
ger. Presse- og ekspertreiser er viktige verktøy for 
å bygge nettverk og kunnskap, styrke forbindel-
ser og skape langsiktige resultater. Reisene kan 
øke norsk kulturlivs synlighet og muligheter gjen-
nom omtale av norsk kunst og kultur i internasjo-
nale media, profilere sentrale politikkområder og 
synliggjøre norske samfunnsforhold. Utenrikssta-
sjonene samarbeider tett med lokale partnere og 
norske fagmiljøer og bransjer for å sikre for-
ankring.

Kulturdimensjonen er en integrert del av 
regjeringens nordområdesatsing, som også dek-
kes av bevilgningen. Det grenseoverskridende 
kultursamarbeidet synliggjør Norge som en viktig 
aktør innen kultur og kulturens bidrag til utvikling 
i nord. Kulturtiltak bidrar til gode og åpne relasjo-
ner mellom folkene i Barentsregionen. Det norsk-
russiske samarbeidet er hjørnesteinen. Norge 
opplever økt interesse for kulturscenene i nord, 
og det er et mål å stimulere denne interessen. 
Sentralt i satsingen står også urfolksprosjekter.

Mål 2022

Bevilgningen støtter bærekraftsmål 8 – Fremme 
varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 
alle.
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Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Norsk kulturliv har fått flere internasjonale 

muligheter og bredere internasjonal kontakt-
flate.

– Relevante målgrupper har fått mer kunnskap 
om Norge, norske synspunkter og forhold.

Prioriteringer 2022

Regjeringen vil prioritere tilskudd til søknadsba-
serte ordninger og prosjektmidler forvaltet av 
organisasjonene i NAA-nettverket. For å legge til 
rette for økt kultureksport og kulturtiltak i nord-
områdene vil tilskudd til presse- og ekspertreiser, 
nettverksbygging og samarbeid med lokale part-
nere forvaltet av utenriksstasjonene bli prioritert. 
Regjeringen vil følge opp den kommende interna-
sjonale strategien for kulturpolitikken, som ble 
varslet i Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft: 
Kulturpolitikk for framtida. Strategien, som utar-
beides av Kulturdepartementet og Utenriksdepar-
tementet, planlegges ferdigstilt innen utgangen av 
2021. Oppfølgingen vil bidra til at ressurser og 
kompetanse utnyttes på best mulig måte og til å 
opprettholde langsiktighet og strategiske mål i et 
helhetlig og samordnet virkemiddelapparat, her-
under bidra til at de norske kulturinstitusjonene 
får utnyttet internasjonale muligheter. Det vil 
arbeides for bevilgningens mål innenfor det som 
er mulig og effektivt i lys av pandemien.

Rapport 2020

Norsk kulturliv har opprettholdt internasjonale mulig-
heter og internasjonal kontaktflate

De ulike virkemidlene og tiltakene for kultur-
fremme bidro til å opprettholde etterspørsel etter 
norske kulturuttrykk på velrenommerte interna-
sjonale visnings- og spillesteder i 2020. Kunstnere 
og andre kulturaktører fikk begrensede mulig-
heter til å gjennomføre oppdrag internasjonalt. 
Arbeidet bidro til enkeltoppdrag innenfor alle 
kunstformer, oppslag i internasjonal dagspresse, 
sosiale medier og fagpresse, og oppmerksomhet 
om norsk kultur.

Covid-19-pandemien satte betydelige begrens-
ninger i kulturfremme fra midten av mars, men 
fra da av ble det utviklet og avholdt en rekke digi-
tale og hybride arrangementer og besøk. Det 
bidro til å vedlikeholde internasjonal interesse og 
nettverk i bransjene. Det bidro også til utvikling 
av kompetanse og nettverk som kan nyttiggjøres 
til å forsterke arbeidet når pandemien er over. 
Utenriksdepartementet tilpasset støtteordningene 
og vektla en tett dialog med organisasjonene i 

NAA-nettverket for å sørge for best mulig kontinu-
itet i arbeidet med kulturfremme. Sosiale medier 
ble aktivt brukt for å opprettholde aktiviteten.

Pandemien hadde store konsekvenser interna-
sjonalt for hele kulturfeltet, men påvirket de ulike 
bransjene noe ulikt. Musikk og scenekunst ble 
særlig hardt rammet.

Aktiviteter for internasjonal presse og eksper-
ter på norske filmfestivaler og filmmarkeder ble 
sterkt preget av koronapandemien. Tre festivaler 
valgte likevel å gjennomføre målrettede, digitale 
eller hybride arrangementer med støtte fra 
Utenriksdepartementet. På denne måten tiltrakk 
de aktører som normalt ikke prioriterer å reise til 
Norge. For eksempel deltok 346 bransjefolk fra 39 
nasjoner på det lukkede markedet New Nordic 
Films under Den norske filmfestivalen i Hauge-
sund, og det ble gjennomført 200 digitale én-til-én 
møter ifølge sluttrapporter fra festivalene og 
Norsk filminstitutt.

Selv om digitale arrangementer ikke kan 
erstatte opplevelsen av live-opptredener og bran-
sjetreff, har de i flere tilfeller nådd et større publi-
kum enn det som ofte ellers er mulig. Eksempel-
vis hadde Norwegian Crafts til sammen 770 delta-
kere på sine internasjonale digitale fagseminarer– 
en mangedobling i forhold til tidligere år – og de 
styrket dermed sin rolle som ledende teoriutvikler 
innen kunsthåndverk internasjonalt.

Interessen for norsk litteratur i utlandet holdt 
seg høy i 2020, på tross av pandemien. Gjennom 
nyutviklede, digitale bransjetreff har utenrikstje-
nesten, sammen med NORLA, fulgt opp satsingen 
da Norge var gjesteland under bokmessen i 
Frankfurt i 2019. NORLA skriver i sin årsrapport 
at dette har bidratt til fortsatt oversettelse av 
norsk litteratur og ført til salg av rettigheter til 
internasjonale forlag. 20 ulike nettseminarer med 
til sammen 354 deltakere fra 26 land ble organi-
sert. 39 norske titler ble tildelt støtte til engelske 
prøveoversettelser. Disse titlene hadde i 2020 64 
salg til 17 ulike språk (mot 24 i 2019). Ifølge 
NORLA topper det danske markedet statistikken 
for oversettelse av norsk litteratur, med tysk på 
andreplass i 2020. Ambassaden i London har i 
flere år støttet arbeidet med å utvikle talentfulle 
oversettere av norsk litteratur og gjennomførte 
bl.a. et vellykket oversetterseminar i samarbeid 
med NORLA.

Mange av de planlagte aktivitetene på musikk-
feltet måtte avlyses grunnet pandemien. Støtte til 
digitale arrangement ble gitt, bl.a. til elleve 
presse- og ekspertprogram og til like mange nor-
ske musikkfestivaler som inviterte internasjonale 
delegater til digitale program. 
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Ifølge Music Norway sin årsrapport ga dette 
presseoppmerksomhet og konkrete avtaler om 
internasjonale oppdrag.

I Kina økte digitale kulturarrangement mulig-
hetene og kontaktflatene for norsk kulturliv. Uten-
riksstasjonene i Kina arrangerte et nettseminar 
om norsk arkitektur med Snøhetta. Ifølge årsrap-
porten deres ble seminaret lastet ned 43 000 gan-
ger. Videre ble 34 norske bøker oversatt til kine-
sisk i 2020, noe som viser en økning de siste årene 
(gjennomsnittet de siste fem årene er 15 oversatte 
bøker). Dette er konkrete resultater av strategisk 
satsing over tid som har skapt interesse for, og 
kompetanse om, norsk kultur i Kina.

Utenriksstasjonene i Russland lanserte en 
YouTube-kanal dedikert til kulturfremme. Seks 
måneder etter lanseringen var kanalens 15 første 
videoer sett til sammen 4 125 ganger på YouTube. 
Satsingen på video er en konkret og bærekraftig 
leveranse fra 2020 som vil bidra til økt norsk syn-
lighet i Russland.

Synligheten av, og interessen for, norsk kultur 
i Tyskland var også i 2020 på et høyere nivå enn 
tidligere. Samarbeidet mellom norske og tyske 
institusjoner, nettverk og kontakter ble videreført 
og forsøkt styrket for å sikre langsiktige resultater 
av gjestelandprosjektet under bokmessen i Frank-
furt i 2019. Digitale og hybride bransjetreff, nett-
verksseminarer, konserter og utstillinger kom-
penserte for presse- og besøksreiser som ikke lot 
seg gjennomføre.

Ambassaden i Paris har i flere år arbeidet mål-
rettet for å fremme norske dansekompanier, 
koreografer, teatermiljøer og ny norsk dramatikk 
overfor franske målgrupper. Dette resulterte i 
flere oppdrag og oppsetninger i 2020, mens noen 
aktiviteter ble utsatt til 2021. Ambassaden brukte 
nettseminarer, sosiale medier og egenproduserte 
videoer om norske barnebøker og norske mat-
tradisjoner.

Relevante målgrupper har fått mer kunnskap om 
Norge, norske synspunkter og norske forhold

På grunn av pandemien kunne utenriksstasjonene 
i liten grad gjennomføre pressereiser til Norge, 
men flere utenriksstasjoner benyttet digitale løs-
ninger for å nå de samme målgruppene. Det ble 
for eksempel skapt god presseomtale bl.a. i Tysk-
land der relevante målgrupper fikk økt kunnskap 
om Norge og norsk politikk om prioriterte 
temaer, bl.a. som følge av et nettseminar om 
bekjempelse av pandemien med utviklings-

ministeren, vaksinealliansen CEPI og flere tyske 
journalister. Det allerede positive norske omdøm-
met i Tyskland ble opprettholdt, og ga et solid 
grunnlag for langsiktige resultater også etter pan-
demien for norsk kultur, så vel som for næringsliv 
og politikk.

Kulturdimensjonen i nordområdesatsingen

Arbeidet for utviklingen av kulturnettverk og folk-
til-folk-kontaktene i Barentsregionen ble videre-
ført i 2020, bl.a. gjennom festivalen Barents Spek-
takel og Barentsdagene. Støtte til pressereiser til 
Tromsø Internasjonale Filmfestival, Arctic Fronti-
ers og Nordlysfestivalen tidlig i året bidro til å syn-
liggjøre flere sider av nordområdesatsingen og ga 
bred omtale i internasjonale medier. Riddu Riđđu-
festivalen og prosjektet «Årets nordlige folk» 
måtte avlyses som følge av pandemien. Gjennom 
året utviklet kulturaktørene i nord alternative, 
digitale løsninger for å kunne opprettholde kon-
takt og samarbeid på tvers av grensene i Barents-
regionen. Flere av aktivitetene nådde ut til et 
større publikum enn de fysiske arrangementene 
vanligvis har gjort.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 28,5 mill. kroner i 2022.

Forsikring av norske kunstutstillinger i utlandet

I forbindelse med større utstillinger i utlandet kan 
Kongen i statsråd inngå avtaler om forsikringsan-
svar innenfor en totalramme som fastsettes av 
Stortinget. Ordningen gir norske museer mulig-
het til å låne ut kunstverk og gjenstander til utstil-
linger ved visningsinstitusjoner i utlandet. Statlig 
forsikring for slikt utlån fra Norge gis kun hvis det 
ikke finnes tilsvarende forsikring for innlån til vis-
ningsstedet i mottakerlandet. Norsk kulturråd 
administrerer ordningen på vegne av Utenriksde-
partementet. Ordningen er søknadsbasert og 
totalrammen vil variere fra år til år. Ordningen vil 
avvikles fra 2023, som varslet i Prop. 1 S (2020–
2021). Det foreslås at Kongen i statsråd i 2022 kan 
inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger 
ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en 
totalramme for gamle og nye garantier på inntil 
500 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak 
VII. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade 
under transport, visning og lagring i visningsperi-
oden.
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Post 71 Næringsfremme, kan overføres, kan 
nyttes under post 21

Bevilgningen dekker støtte til tiltak som fremmer 
norske næringsinteresser og kunnskapsmiljøer i 
utlandet. Arbeidet med næringsfremme bygger på 
regjeringens strategi for eksport og internasjona-
lisering, Verda som marknad, fra 2017, og regjerin-
gens nye eksporthandlingsplan framlagt høsten 
2020.

Bevilgningen skal fremme norske næringsin-
teresser i utlandet med mål om størst mulig bære-
kraftig verdiskaping i norsk økonomi. Prosjektene 
utformes i tett samarbeid med næringslivet og det 
øvrige virkemiddelapparatet for å sikre god for-
ankring i behovene til norsk næringsliv.

Eksport og handel over landegrensene er 
avgjørende for verdiskapingen i Norge. Sammen 
med Eksportstrategirådet og det øvrige virkemid-
delapparatet bidrar utenrikstjenesten til å koble 
konkurransedyktig norsk næringsliv med kon-
krete muligheter i verdensmarkedene. Den glo-
bale etterspørselen etter varer og tjenester falt 
som følge av pandemien og påfølgende smittere-
duserende tiltak. Etterspørselen har nå tatt seg 
opp på mange områder. Likevel er det fortsatt 
store utfordringer i leverandørkjeder som norske 
bedrifter er avhengige av.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 8 – 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig øko-
nomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer har fått 

større muligheter til å lykkes internasjonalt.
– Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer er 

attraktive samarbeidspartnere, og Norge er et 
attraktivt land å handle med og investere i.

Prioriteringer 2022

Økende oppmerksomhet om grønn omstilling og 
digitalt skifte, både i Norge, Europa og andre 
land, skaper et mulighetsrom for Norge og norsk 
næringsliv.

Oppfølging og implementering av regjerin-
gens eksporthandlingsplan fra oktober 2020 vil 
være førende. Med opprettelsen av Eksportstrate-
girådet styrker regjeringen det eksisterende 
eksportfremmearbeidet. Rådet vil jobbe tett med 
næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstje-
nesten for å identifisere, prioritere og utvikle stra-

tegiske eksportsatsinger mot internasjonale mar-
keder i sterk vekst.

Støtten vil hovedsakelig gå til prosjekter som 
er forankret i Team Norway-samarbeidet, som er 
et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offent-
lige og private aktører som arbeider for norsk-
basert næringsliv internasjonalt. Team Norway-
nettverkene i utlandet ledes av utenriksstasjo-
nene. Virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, 
Sjømatrådet og Norges forskningsråd inngår i 
Team Norway, sammen med bedriftssammenslut-
ninger som handelskamre og NORWEP (Norwe-
gian Energy Partners). Formålet med samarbei-
det er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi 
gjennom koordinert innsats. Samarbeidsprosjek-
ter i markeder som er særlig interessante for 
norsk næringsliv og sektorer hvor Norge har sær-
lige fortrinn og spesiell utenrikspolitisk interesse, 
skal vektlegges.

Det medfører at hav og blå økonomi vil priori-
teres fra Utenriksdepartementets side, sammen 
med de strategisk prioriterte satsingene som vil 
komme fra Eksportstrategirådet.

Gitt pandemien, vil myndighetskontakt og pro-
blemløsning stå svært sentralt i arbeidet med 
næringsfremme. Profilering av norsk næringsliv 
og etablering av nettverksmuligheter vil bli særlig 
viktig.

Rapport 2020

Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer har fått større 
muligheter til å lykkes internasjonalt

Bevilgningen bidro til å skape møteplasser hvor 
norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer kunne pre-
sentere norske løsninger, med særlig vekt på 
grønne løsninger, havrelatert kompetanse, tekno-
logi og innovasjon. Covid-19-pandemien førte til at 
svært mange utenriksstasjoner brukte mye tid og 
ressurser til å bistå norsk næringsliv med infor-
masjon og tilrettelegging i svært krevende situa-
sjoner.

Generalkonsulatet i Mumbai spilte en viktig 
rolle i oppfølgingen av dialogen med indiske 
myndigheter om mannskapsbytter. Samarbeidet 
med Norges Rederiforbund har fortsatt. Det har 
vært arbeidet med å utvikle et pilotprosjekt om 
grønn gjenvinning av utrangerte skip i India i regi 
av Norges Rederiforbund og indiske private og 
offentlige interesser.

Smittevernsrestriksjoner globalt skapte nye, 
alternative møteplasser digitalt. Eksempelvis ble 
det for første gang arrangert et virtuelt nærings-
livsbesøk til Norge. I september ble det gjennom-
ført et virtuelt norgesbesøk for delstatsmyndig-
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heter fra New York. Arrangementet ble svært vel-
lykket, og følges opp med møter på andre områ-
der. Samarbeid med forskningsorganisasjoner og 
andre ledende aktører innen energi bidro til flere 
virtuelle møteplasser med god synlighet for nor-
ske bedrifter. Gjennom besøket og flere andre 
digitale arrangement innen energi og havvind, har 
Generalkonsulatet i New York i tett samarbeid 
med Team Norway, inkludert NORWEP og Inno-
vasjon Norge, bidratt til synlighet av norsk kom-
petanse og norsk næringsliv

Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer er attraktive 
samarbeidspartnere, og Norge er et attraktivt land å 
handle med og investere i

Mye av virksomheten har blitt flyttet over til digi-
tale flater det siste året, men noen steder har man 
også klart å opprettholde noe fysisk aktivitet. 
Eksempelvis gjennomførte ambassaden i Beijing, 
i samarbeid med Innovasjon Norge, et større 

energiseminar i Beijing med både fysisk og virtu-
ell deltakelse. Temaet for seminaret var grønn 
omstilling i energisektoren, og sentrale aktører 
fra både norsk og kinesisk side var tilstede. I løpet 
av høsten ble det gjennomført fysiske konferanser 
om både havvind og vintersport i Beijing med 
fysisk og digital deltakelse fra norsk næringsliv. 
Under vintersportsmessen i Beijing hadde Norge 
en egen paviljong.

Ambassaden i Canberra gjennomførte et hav-
symposium i samarbeid med partnere i Australia. 
Symposiet ble en stor suksess med rundt 90 
fysiske deltakere på det australske nasjonale mari-
time museet fra norsk næringsliv, akademia, diplo-
matiet og australske styresmakter. Det var over 
300 registrerte deltakere digitalt, også utenfor 
Australia og Norge.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 8,3 mill. kroner i 2022.

Kap. 116 Internasjonale organisasjoner

Kapittelet dekker bidrag til internasjonale organi-
sasjoner Norge er medlem av.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Pliktige bidrag 1 414 079 1 418 050 1 477 200

90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for 
infrastruktur (AIIB) 195 247

Sum kap. 116 1 609 326 1 418 050 1 477 200
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Post 70 Pliktige bidrag

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for Nor-
ges sikkerhet, økonomi og velferd. Det er i Nor-
ges interesse å bidra til samarbeid om å løse felles 
utfordringer som klimaendringene, å underbygge 
folkeretten, statenes sikkerhet og suverenitet, å 

sikre respekt for menneskerettighetene, å 
fremme fred og forsoning og å oppnå bærekrafts-
målene. Å arbeide for en friere verdenshandel og 
økonomisk vekst er også i Norges interesse.

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

FNs fredsbevarende operasjoner 376 926 270 000 427 600

Nordisk ministerråd 358 837 362 715 370 500

EFTA-sekretariatet, EFTA-domstolen og ESA 334 112 339 720 324 000

FN – regulært bidrag 99 404 169 450 92 800

NATO – Atlanterhavspaktens organisasjon 43 911 53 565 53 570

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD) 42 260 41 495 39 600

Europarådet (regulært bidrag, Europarådets utviklingsbank 
og Venezia-konvensjonen) 31 228 34 315 32 535

Internasjonalt energisamarbeid (IAEA, IEA, IRENA, NEA  
og ECT) 25 527 27 045 26 015

FNs særorganisasjoner (FAO, ILO og WHO) 24 823 26 200 24 400

Den internasjonal straffedomstol 21 433 24 000 21 650

Internasjonale nedrustningsorganisasjoner (CTBTO, OPCW, 
JSG, OSCC, BTWC og NTP-avtalen) 14 782 15 780 14 880

Verdens handelsorganisasjon (WTO) 13 050 13 400 13 800

Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 12 942 15 500 12 240

Arktisk råd 6 320 6 320

FNs internasjonale straffedomstoler 5 506 5 920 5 000

Det internasjonale Barentssekretariatet 2 815 3 870 3 870

Østersjørådet 1 996 2 135 2 100

Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser 1 358 1 385 1 480

Ymse organisasjoner (Plantetraktaten, Den internasjonale 
organisasjonen for tropisk tømmer, Den internasjonale  
kaffeorganisasjon og Wassenaar) 442 1 435 1 475

Arktisk råds urfolkssekretariat 1 340 1 340

Havrettsdomstolen 1 222 1 120 900

FNs havbunnsmyndighet 809 765 625

Sekretariatet for Antarktistraktaten 698 575 500

Sum post 70 1 414 079 1 418 050 1 477 200
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Bevilgningen dekker pliktige bidrag og kontin-
genter til internasjonale organisasjoner som 
Norge er medlem av, jf. tabellen over.

Dette inkluderer Norges pliktige bidrag til FN 
og FNs særorganisasjoner, inkludert Norges 
bidrag til FNs fredsbevarende operasjoner. Bevilg-
ningen dekker også Norges bidrag til viktige 
europeiske og nordiske organisasjoner som 
Europarådet, Det europeiske frihandelsforbund 
(EFTA) og Nordisk ministerråd. Fordelingsnøk-
kelen for fellesbudsjetter i Atlanterhavspaktens 
organisasjon (NATO) ble endret i desember 2019. 
Målet var å bidra til en bedre transatlantisk byrde-
fordeling i NATO, noe som gir Norge og de fleste 
andre allierte en økning i de pliktige bidragene.

Pliktige bidrag til internasjonale nedrustnings-
forhandlinger, internasjonalt energisamarbeid, og 
multilaterale eksportkontrollfora er også dekket 
under denne posten. Bevilgningen dekker møter 
og forhandlinger om global og regional nedrust-
ning, ikke-spredning og rustningskontroll. Dette 
gjelder støtte til det internasjonale atomenergiby-
rået (IAEA), møter innenfor Avtalen om ikke-
spredning av kjernefysiske våpen (NPT), Kjemi-
våpenkonvensjonen (CWC), Biologivåpenkonven-
sjonen (BWC), Prøvestansavtalen (CTBT) samt 
konvensjonell rustningskontroll i regi av Organi-
sasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa 
(OSSE). I tillegg dekkes det norske bidraget til en 
rekke andre organisasjoner over denne posten, jf. 
tabellen.

I henhold til utviklingskomitéen (DAC) i 
OECD klassifiseres en andel av de pliktige bidra-
gene til enkelte av de ovennevnte organisasjonene 
som offisiell utviklingshjelp (ODA). Disse bidra-
gene foreslås bevilget under kap. 151 Fred, sikker-
het og globalt samarbeid, post 74 Pliktige bidrag til 
FN-organisasjoner mv., under programområde 03. 
Andelen gjelder deler av Norges regulære bidrag 
til FN, FNs fredsbevarende operasjoner, Europa-
rådet, FNs ernærings- og landbruksorganisasjon 
(FAO), IAEA, Den internasjonale arbeidsorgani-
sasjonen (ILO), OSSE og Verdens helseorganisa-
sjon (WHO).

Det vises til omtale av organisasjonene under 
andre poster.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 17 – 
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennom-
føre arbeidet, og fornye globale partnerskap for 
bærekraftig utvikling. 

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:

– Det multilaterale systemet er effektivt, rele-
vant, samordnet og resultatorientert.

Rapport 2020

De pliktige bidragene for 2020 er utbetalt, jf. tabel-
len. Norges bidrag til de internasjonale organisa-
sjonene bidro til å videreutvikle det multilaterale 
systemet. Målet om at det multilaterale systemet 
skal være effektivt, relevant, samordnet og resul-
tatorientert ble også ivaretatt gjennom Norges 
deltakelse i styrer og arbeidsgrupper. For mer 
detaljert rapportering for organisasjonene Norge 
er medlem av, vises det til omtale under relevante 
budsjettposter.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1 477,2 mill. kroner i 2022. 
Det er en økning på 59,2 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen skyl-
des at bidraget til FNs fredsbevarende operasjo-
ner øker med om lag 158 mill. kroner sammenlig-
net med 2021. I desember 2021 skal det forhand-
les om bidragsskalaen for de fredsbevarende ope-
rasjonene. Det betyr at det i 2021 kun utbetales 
støtte for 2021, og ikke også for det kommende 
året, slik det normalt gjøres. For 2022 vil det igjen 
betales bidrag også for kommende år. Samtidig er 
ODA-andelen for regulært bidrag til FN økt til 
47 pst. og det antas at OECD/DAC vil øke den 
ytterligere til 52 pst. i 2022. Dermed reduseres 
bidraget som dekkes på denne posten med om lag 
76,7 mill. kroner i 2022, mens bidraget økes tilsva-
rende under kap. 151, post 74 Pliktige bidrag til 
FN-organisasjoner mv. I tillegg er det flere mindre 
endringer for andre organisasjoner, spesielt pga. 
utviklingen i valutakursene.

Post 90 Innskudd i Den asiatiske 
investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

Innbetalingen av Norges kapitalinnskudd i Den 
asiatiske investeringsbanken for infrastruktur 
(AIIB) på til sammen USD 110,1 mill., fordelt over 
fem år, ble fullført i 2020. Det foreslås ingen 
bevilgning i 2022.

AIIB er ikke en tradisjonell utviklingsbank, 
men en investeringsbank som gjennom finansier-
ing av infrastrukturutbygging i form av lån, garan-
tier og egenkapitalinvesteringer bidrar til utvik-
ling og fattigdomsreduksjon. Banken forutsettes å 
gi avkastning, og overenskomsten åpner for uttak 
av utbytte fra eiernes side.
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Rapport 2020

AIIB godkjente prosjekter til en verdi av USD 
10 mrd. i 2020, opp fra USD 4,5 mrd. i 2019. Ban-
ken økte antall styregodkjente prosjekter til 45, fra 
28 i 2019. Bankens totale portefølje siden oppstar-
ten i 2016 er med det på 108 prosjekter, til en sam-
let verdi av USD 22 mrd. Av dette er USD 9,1 mrd. 
utbetalt, opp fra USD 2,9 mrd. i 2019.

Bankens pandemirespons utgjorde en betyde-
lig del av bankens totale virksomhet i 2020. 27 av 
årets 45 prosjekter ble finansiert under AIIBs kri-
semekanisme «Crisis Recovery Facility», til en 
samlet verdi av USD 7,1 mrd. Midlene gikk til hel-
sesektoren og til tiltak for å redusere de negative 
konsekvensene for privat sektor, fattige kvinner, 
bønder, enker, personer med funksjonsned-
settelse og andre sårbare grupper.

Etter pandemiresponsen var sektorene trans-
port, energi, vann, finans og IKT de største, med 
tre til fem prosjekter hver.

AIIBs første overordnede bedriftsstrategi ble 
enstemmig godkjent i 2020. Norges valggruppe 
med flere fikk ikke gjennomslag for å inkludere 
en omtale av bankens praksis om ikke å finansiere 
kullkraft. Bankens energistrategi fra 2017 åpner 
for at AIIB kan finansiere kullkraft. Parallelt med 
godkjenningen av strategien gikk imidlertid 
bankens president ut med en sterk offentlig 
uttalelse om at AIIB ikke vil finansiere kullkraft. 
Dessuten fikk strategien et solid klimafinansier-
ingsmål, med mål om 50 pst. eller mer innen 2025. 
Valggruppen jobbet også for en omtale av likestil-
ling blant strategiens overordnede mål, men vant 
ikke fram.

Kap. 117 EØS-finansieringsordningene

Bevilgningen dekker EØS-finansieringsordnin-
gene, som er Norges frivillige bidrag til sosial og 
økonomisk utjevning i Det europeiske økono-
miske samarbeidsområdet (EØS). Norge har 
siden etableringen av EØS i 1994 bidratt til slik 
sosial og økonomisk utjevning. Fra 2004 er støtten 
samlet i to ordninger som til sammen utgjør EØS-
midlene. Den ene ordningen er finansiert av 
Norge alene (Norway Grants), mens den andre 
ordningen (EEA Grants) også inkluderer bidrag 
fra Island (om lag 3 pst.) og Liechtenstein (om lag 
1 pst.). EØS-midlene er et viktig virkemiddel i 
europapolitikken og skaper møteplasser og sam-
arbeidsrelasjoner til bl.a. privat sektor, forsknings- 

og utdanningsinstitusjoner, sivilt samfunn og 
nasjonale myndigheter. Forslagene til bevilgning 
er basert på anslag for utbetalinger i 2022 som 
oppfølging av Norges forpliktelser i henhold til 
avtalene mellom Den europeiske union (EU) og 
giverlandene Norge, Island og Liechtenstein, 
undertegnet i Brussel 3. mai 2016. Hvilke land 
som mottar EØS-midler bestemmes ut fra EUs 
fordelingsnøkkel for samhørighetspolitikken. 
Land med bruttonasjonalinntekt (BNI) per inn-
bygger under 90 pst. av EU-gjennomsnittet, 
mottar EØS-midler. Størrelsen på bidragene, både 
totalsummen og de landvise tildelingene, er 
besluttet i forhandlinger mellom giverne og EU.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021,  
kan overføres 1 806 330 3 036 000 2 776 000

78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021,  
kan overføres 1 406 912 2 678 000 2 432 000

Sum kap. 117 3 213 242 5 714 000 5 208 000



58 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
Figur 7.1 Bruttonasjonalprodukt per innbygger i 2020 for de 15 mottakerlandene, EU-gjennomsnitt og Norge 
i euro.

EØS-finansieringsordningene 2014–2021

Forhandlingene om finansieringsordningene for 
perioden 1. mai 2014 til 30. april 2021 ble sluttført i 
juli 2015. Avtalene mellom EU og giverlandene 
Norge, Island og Liechtenstein ble undertegnet i 
Brussel 3. mai 2016, med et samlet beløp for de 
tre giverlandene på 2,8 mrd. euro. Proposisjon om 
samtykke til ratifikasjon av avtalene ble forelagt 
Stortinget 11. mai 2016, jf. Prop. 119 S (2015–
2016), Innst. 354 S (2015–2016). Stortinget vedtok 
innstillingen 8. juni 2016. Fordelingen av midler 
innenfor den enkelte mottakerstat er basert på 
framforhandlede, flerårige rammeavtaler. Per sep-
tember 2021 er det undertegnet slike avtaler med 
alle de 15 mottakerlandene: Bulgaria, Estland, 
Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, 
Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Tsjekkia og Ungarn.

Rammeavtalene med Ungarn som ble inngått 
21. desember 2020 var betinget av enighet om en 
uavhengig fondsforvalter av fondet for sivilt sam-
funn. Giverlandene og Ungarn klarte ikke å enes 
om en slik fondsoperatør innen fristens utløp i juli 
2021. Det framgår da av rammeavtalene at ingen 
programmer vil bli gjennomført med Ungarn i 
inneværende finansieringsperiode av EØS-mid-
lene. Ungarn inkluderes derfor ikke videre i omta-
len av innsatsen under EØS-finansieringsordnin-
gene nedenfor.

Finansieringsordningene er nå i gjennom-
føringsfasen og størstedelen av programmene er 

igangsatt i mottakerlandene. Første utbetaling 
fant sted i 2016, siste bevilgningsår er 2025. Den 
største utbetalingen forventes i 2023. Per septem-
ber 2021 er 97 programmer signert og i gjennom-
føringsfasen.

EØS-finansieringsordningene 2009–2014

De siste bevilgningene under kap. 117, post 75 og 
post 76 var i 2017, jf. Prop. 1 S (2016–2017) og 
Innst. 8 S (2016–2017). De fleste prosjektene som 
var berettiget for støtte ble avsluttet i løpet av 
2017. Totalt ble det inngått 150 programavtaler og 
gjennomført 7 133 prosjekter. Endelig absorbe-
ringsrate (pst. regnskapsført i forhold til budsjet-
terte midler for hvert land) for perioden var 
85,7 pst. Ordningene vil formelt avsluttes i 2021.

Covid-19 og økonomiske implikasjoner for 
mottakerlandene

Landene som mottar EØS-midler er blant EUs 
mest sårbare økonomier og er hardt rammet av 
covid-19-pandemien. Det er spesielt mottakerland 
som er sterkt avhengige av turisme som er 
hardest rammet av pandemien. Dette gjelder bl.a. 
Bulgaria, Portugal, Kroatia og Hellas. Når det 
gjelder arbeidsledighet synes imidlertid disse 
landene å ha klart seg relativt bra med en ledighet 
på henholdsvis 5,1 pst., 6,9 pst., og 7,5 pst. i 2020. 
Arbeidsledigheten i Hellas var rapportert å være 
16,3 pst., omtrent på samme nivå som året før. 
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Samlet sett hadde mottakerlandene en gjennom-
snittlig arbeidsledighet på 6,9 pst. i 2020, mot 
8,9 pst. i 2011 (etter finanskrisen).

Pandemiens økonomiske konsekvenser påvir-
ker framdriften i programmer og prosjekter. 

I denne situasjonen er det viktig at både giver-
landene og mottakerlandene viser fleksibilitet i 
hvordan midlene brukes innenfor de rammene 
som regelverket setter.

Figur 7.2 Fordeling av midler i mill. euro per mottakerland for 2014 – 2021-ordningene.

Ungarn er inkludert i denne oversikten for å illustrere fordeling på de enkelte mottakerlandene iht. avtalene med EU. Rammeavta-
lene med Ungarn vil ikke bli gjennomført.

Post 77 EØS-finansieringsordningen 2014–
2021, kan overføres

Post 78 Den norske finansieringsordningen 
2014–2021, kan overføres

De to finansieringsordningene under postene 
omtales nedenfor under ett på grunn av store lik-
heter mellom de to ordningene.

Formålet med EØS-midlene er å bidra til å redu-
sere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-
området og styrke de bilaterale forbindelsene mel-
lom Norge og mottakerlandene. De tre hoved-
pilarene for den norske støtten er utviklingen av et 
grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. 

Innsatsen gjennom følgende fem hovedsektorer 
skal bidra til å støtte de tre pilarene:
1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkur-

ranseevne.
2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og 

sysselsetting for ungdom.
3. Miljø, energi, klima og lav-karbonøkonomi.
4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunn-

leggende rettigheter.
5. Justis- og utenrikssaker.

Sektorene er valgt både ut fra at de er sentrale for 
utviklingen i mottakerlandene, men også på 
grunn av potensiale og interesse for samarbeid 
med Norge. Hovedvekten er lagt på sektor 1, 3 og 
5. Figur 7.3 viser EØS-midlene fordelt på de tre 
pilarene.
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Figur 7.3 Fordeling av midler delt inn i et grønt, et 
konkurransedyktig og et inkluderende Europa

De 14 mottakerlandene av EØS-midlene arbeider i 
sine land med å oppfylle bærekraftsmålene. I bære-
kraftsmålene ses miljø, økonomi og sosial utvikling 
i sammenheng. Disse overlapper i stor grad med 
regjeringens prioriteringer om et grønt, konkur-
ransedyktig og inkluderende Europa. EØS-midlene 
støtter dermed bærekraftsmålene i inneværende 
periode. Følgende bærekraftsmål er de mest rele-
vante:
– Bærekraftsmål 1 – Utrydde fattigdom
– Bærekraftsmål 3 – God helse
– Bærekraftsmål 4 – God utdanning
– Bærekraftsmål 7 – Ren energi for alle
– Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økono-

misk vekst
– Bærekraftsmål 9 – Innovasjon og infrastruktur
– Bærekraftsmål 10 – Mindre ulikhet
– Bærekraftsmål 11 – Bærekraftige byer og sam-

funn
– Bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene
– Bærekraftsmål 14 – Liv under vann
– Bærekraftsmål 16 – Fred og rettferdighet
– Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene

Nedenfor er de tre pilarene omtalt i mer detalj for 
EØS-finansieringsordningen 2014–2021. Målhierar-
kiet som er utarbeidet for denne programperioden 
gjelder for perioden som helhet.

Et grønt Europa

Programmene under «Et grønt Europa» fremmer 
god miljøforvaltning, tilpasning til klimaendringer 
og økt bruk av fornybar energi. Effektiv og bære-
kraftig bruk av naturressurser, energisikkerhet, 
redusert sårbarhet for klimaendringer og en over-
gang til lavkarbonøkonomi er viktig for økono-
misk og sosial utjevning i Europa. Europas grønne 
giv, som ble lansert i 2019, aktualiserer denne inn-
satsen ytterligere. Se boks 7.1.

12 av de 14 mottakerlandene (med unntak av 
Kypros og Malta) har programmer under «Et 
grønt Europa». I alt er det 15 programmer, med en 
samlet tildeling på om lag 411 mill. euro (18 pst.) 
av øremerkede midler.

De neste årene er det forventet at mottakerlan-
dene skal spare i underkant av 900 000 MWh/år.

Dette tilsvarer det årlige privatforbruket til om 
lag 53 000 husstander i Norge. CO2-utslippet i lan-
dene forventes å bli redusert med om lag 1,4 milli-
oner tonn, noe som tilsvarer årlige CO2-utslipp fra 
nærmere 826 000 biler. Rundt 400 000 tonn av 
dette er reduksjoner som følge av utbedrede 
fabrikker, produksjonsprosesser og systemer. Om 
lag 223 000 tonn avfall fra produksjon forventes å 
bli gjenbrukt. Om lag 1,4 millioner mennesker vil 
omfattes av ulike informasjonskampanjer for å ta i 
bruk fornybar energi. Anslagsvis 6 200 mennes-
ker kommer til å delta i ulike opplæringstiltak.

Om lag halvparten av programmene under «Et 
grønt Europa» støtter også «Et konkurransedyk-
tig Europa». Dette gjelder programmer som 
bidrar til tiltak for klimatilpasninger, kutt i klima-
gasser og til å sikre ren energi. Programmene har 
også bidratt til et mer stabilt og velfungerende 
energimarked.

Midler til hav og bærekraftig blå vekst under 
EØS-finansieringsordningene i denne perioden er 
anslått til om lag 90 mill. euro, hvorav nesten halv-
parten til prosjekter i Portugal. Ni andre motta-
kerland har programmer for dette: Bulgaria, Est-
land, Hellas, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, 
Romania og Tsjekkia. Finansieringen blir gjort til-
gjengelig gjennom åpne utlysninger, små til-
skuddsordninger og forhåndsdefinerte prosjekter, 
der også norske aktører deltar.

Et konkurransedyktig Europa

Programmene under «Et konkurransedyktig 
Europa» bidrar til vekst ved å støtte utviklingen av 
kunnskapsbaserte økonomier. Tiltakene skal 
investere i kunnskap, forskning, innovasjon og 
sysselsetting, samt understøtte mottakerlandenes 

€ 810 310 429;
36 % 

€ 410 912 500;
18 % 

€ 1 029 927 577; 
46 % 

Et konkurransedyktig Europa

Et grønt Europa

Et inkluderende Europa
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komparative fortrinn. EØS-midlene bidrar til et 
konkurransedyktig arbeidsmarked og støtter 
videre utvikling av kunnskapsøkonomien i motta-
kerlandene. Det er viktig å bidra til å skape et 
sosialt og inkluderende arbeidsliv gjennom å 
bekjempe ungdomsledighet, legge til rette for 
kvinners deltakelse og fremme sosial dialog. EØS-
midlene gir en merverdi på dette området på 
grunn av mulighetene for pilotprosjekter og 
testing av nye innovative tilnærminger.

Alle mottakerlandene hadde i 2020 program-
mer som bidro til målene om et konkurransedyk-
tig Europa. I alt 34 programmer støttet målene og 
om lag 810 mill. euro (36 pst.) er øremerket et 
konkurransedyktig Europa under EØS-finansier-
ingsordningene 2014–2021.

I løpet av programperioden forventes 1 091 
små og mellomstore bedrifter å delta i ulike pro-
sjekter, 392 nye produkter å bli utviklet, og 415 
nye produksjonsprosesser eller systemer å bli 
oppgradert til mer miljøriktige og konkurranse-
kraftige standarder. Det er potensiale for å skape 
over 4 000 nye arbeidsplasser, og om lag 500 lær-
linger forventes å gjennomføre et utdanningsløp 
som avsluttes med svennebrev. Rundt 450 viten-
skapelige publikasjoner planlegges publisert og 
over 1 800 personer vil delta i ulike utvekslings-
aktiviteter mellom landene. Innovasjonsprogram-

mer bidrar til verdiskaping og bærekraftig vekst 
gjennom å styrke næringslivet i den grønne og 
digitale omstillingen. Halvparten av innovasjons-
programmene er øremerket grønn innovasjon, 
mens en betydelig andel støtter hav og bærekraf-
tig blå vekst. Resten er utviklingsprosjekter innen 
digitalisering eller e-helse. Totalt vil innovasjons-
prosjektene kunne utvikle rundt 300 nye og 
grønne produkter, tjenester eller løsninger, samt 
styrke små- og mellomstore bedrifters konkurran-
seevne i tråd med Europas grønne giv.

Tre av seks programområder i justissektoren 
faller også inn under målet om et konkurranse-
dyktig Europa. Disse programområdene bidrar til 
å opprettholde tilliten til rettsstaten. Dette er kri-
tisk for å sikre gode nærings- og investeringsbe-
tingelser, og for å opprettholde tilliten til justis-
vesenet hos folk flest. Denne sektoren har også 
støttet forbedring av kriseberedskap og bidratt til 
jobbskaping og bærekraft i offentlig og privat øko-
nomi.

Et inkluderende Europa

Programmene under «Et inkluderende Europa» 
fremmer velfungerende samfunn ved å støtte 
sosial inkludering og styrking av sårbare grupper, 
lik tilgang til utdanning, arbeid og helsetjenester, 

Boks 7.1 Europas grønne giv og EØS-midlene

EU-kommisjonen la 11. desember 2019 fram en 
melding om Europas grønne vekststrategi – 
European Green Deal (heretter omtalt som 
Europas grønne giv). Denne beskriver en hel-
hetlig tilnærming til EUs klima- og miljøpolitikk 
som går på tvers av politikkområder. Strategien 
ivaretar og integrerer bærekraft i videre poli-
tikkutforming, så vel som i gjennomføring og til-
pasning av eksisterende regelverk. Målet er at 
Europa innen 2050 skal bli klimanøytralt og res-
surseffektivt. Den grønne given er en viktig del 
av EUs strategi for å oppnå bærekraftsmålene.

Regjeringens mål om at EØS-midlene for 
perioden 2014–2021 skal bidra til et grønt, 
konkurransedyktig og inkluderende Europa, 
støtter godt opp om målene i Europas grønne 
giv. Bl.a. fremmer EØS-midlene god miljøforvalt-
ning, tilpasning til klimaendringer, økt bruk av 
fornybar energi og en overgang til lavkarbon-
økonomi i Europa.

EØS-midlene skaper ikke bare resultater i 
EU-land, de bidrar også i Norge. Med støtte fra 
EØS-midlene har den norske pantebedriften 
Tomra samarbeidet med gjenvinningsbedrifter i 
Polen og Romania. Samarbeidet bidrar både til at 
mer plast blir resirkulert, og har gitt Tomra inn-
pass i det polske markedet. Bedriften er i dag en 
ledende aktør i Polen innen gjenvinning.

Et annet eksempel er det estiske firmaet OU 
Skeleton Technologies, som har satset på å gjøre 
tungtransport mer miljøvennlig. Dette har de fått 
til bl.a. gjennom samarbeid med norske NX Tech 
AS. De neste årene vil det norsk-estiske EØS-
partnerskapet satse på teknologiutvikling som 
kan utnytte og lagre energi fra bølgekraft bedre.

Samarbeid om EUs grønne giv vil være et 
prioritert satsingsområde i forbindelse med for-
handlingene om en ny periode med EØS-midler, 
som vil starte i løpet av 2021.
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og utvikling av kompetente og ansvarlige offent-
lige institusjoner. Dette bidrar til å oppnå bære-
kraftig, inkluderende vekst og velstand, og styr-
ker balansen mellom økonomisk vekst og sosial 

utvikling. EØS-midlene gir merverdi ved at innsat-
sen brukes til langsiktig forebygging, endring av 
samfunnsstrukturer og oppmuntring til å prøve ut 
pilotprosjekter.

EØS-midlene bidrar til et tettere justispolitisk 
samarbeid mellom Norge og mottakerlandene. 
Samarbeidet om soningsoverføring har vært sær-
lig viktig. EØS-midlene støtter tiltak for å forbedre 
forholdene i fengsler, bekjempe organisert krimi-
nalitet og for å øke effektiviteten i rettsvesenet. 
Bekjempelse av vold i nære relasjoner, med Istan-
bulkonvensjonen om vold mot kvinner og vold i 
nære relasjoner som referanseramme, blir også 
prioritert gjennom programmer i ni mottakerland. 
Programmene innen kultur, sivilt samfunn, godt 
styresett og grunnleggende rettigheter støtter 
også opp om «Et inkluderende Europa» ved å 
styrke grunnleggende rettigheter og demokrati. 
Dette har særlig fokus i fondene til sivilt samfunn 
(Active Citizens Fund) som etableres i alle motta-
kerlandene.

Respekten for demokrati, rettsstat og grunn-
leggende rettigheter ligger til grunn for EØS-
midlene og EØS-samarbeidet. Disse verdiene er 
imidlertid under press i flere av mottakerlandene. 
Det har vært krevende å få på plass rammeavtaler 
med enkelte mottakerland. Særlig utfordrende 
har det vært å bli enige om prosessen for å velge 
fondsoperatør til programmene for sivilt samfunn 
i Polen og Ungarn. Givernes ufravikelige krav er 
at fondsoperatøren skal være uavhengig av motta-
kerlandets myndigheter. Den negative rettsstats-
utviklingen har også gjort det nødvendig å justere 

innretningen på noen programmer. Eksempelvis 
ble et planlagt domstolssamarbeid i Polen skrin-
lagt. I Polen er også kommuner og regioner som 
har vedtatt erklæringer mot lesbiske, bifile, homo-
file, transpersoner eller interkjønnpersoner 
(LHBTI-personer) eller såkalt LHBTI-ideologi, 
avskåret fra å motta støtte fordi slike erklæringer 
er i strid med regelverket for EØS-midlene. I for-
handlingene om fordelingen av reservemidler til 
Polen har Norge prioritert rettsstat og sivil-
samfunn. Utenriksdepartementet følger demo-
krati- og rettsstatsutviklingen i mottakerlandene 
tett, og gjør løpende vurderinger av risikoen for at 
overordnede mål for ordningene ikke kan nås. 
Stortinget vil også framover holdes løpende orien-
tert om utviklingen, bl.a. gjennom Stortingets 
europautvalg.

Mål 2022

Bevilgningen skal primært støtte bærekraftsmål 8 
– fremme varig, inkluderende og bærekraftig øko-
nomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle, i tillegg til bærekraftsmål 10 – 
redusert ulikhet i og mellom land, og bærekrafts-
mål 17 – styrke gjennomføringsmidlene og fornye 
globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bevilgningene skal bidra til å nå følgende mål:

Boks 7.2 Et inkluderende Europa – EØS-midlene bidrar i betydelig grad

Alle de 14 mottakerlandene har programmer 
som bidrar til målene for et inkluderende 
Europa. I alt 58 programmer støtter dette målet, 
og mer enn 1 mrd. euro (46 pst.) av program-
midlene er øremerket dette formålet. Tallene 
under bidrar til å vise omfanget av EØS-midlenes 
bidrag:
– Mer enn 18 millioner mennesker forventes å 

ta del i ulike holdningskampanjer for sosial 
inkludering.

– Om lag 4 200 sivilsamfunnsorganisasjoner vil 
motta støtte.

– Mer enn 370 000 mennesker vil delta direkte 
i ulike prosjekter.

– Mer enn 51 000 personer vil få opplæring i 
sosial inkludering.

– Om lag 4 000 fengselsplasser forventes opp-
rettet eller oppgradert til europeiske standar-
der på området.

– Over 25 000 studenter vil få opplæring i men-
neskerettigheter og demokrati.

– Det forventes at 309 politikk- og lovområder 
vil bli påvirket.

– Mer enn 50 000 sårbare mennesker, inklu-
dert fra minoritetsgruppen rom, omfattes av 
ulike støttetiltak.
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– Sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-områ-
det er redusert.

– Bilaterale forbindelser mellom Norge og mot-
takerlandene er styrket.

Prioriteringer 2022

Hovedprioriteringen for arbeidet i 2022 med nåvæ-
rende EØS-midler er å gjennomføre programmer 
og prosjekter.

God risikostyring, herunder forebygging, 
avdekking og oppfølging av eventuelt misbruk av 
finansieringsordningene er en viktig prioritering 
for hele finansieringsperioden. Risikohåndtering 
er en hovedoppgave for EØS-midlenes sekretariat 
i Brussel (Financial Mechanism Office, FMO), 
som har ansvaret for den tekniske gjennomførin-
gen og den daglige forvaltningen av EØS-midlene. 
Det er etablert et grundig system i FMO for opp-
følgingen av midlene.

I lys av covid-19-pandemien vil det fortsatt 
være viktig å sikre god framdrift i programmene 
med rom for å utvise fleksibilitet i hvordan mid-
lene brukes innenfor de rammene som regelver-
ket setter.

Forhandlinger med EU om en ny periode med 
EØS-midler, som forventes å starte i 2021, vil fort-
sette i 2022. EØS-midlene skal fortsatt rettes inn 
mot områder som bygger på felles interesser, base-
res på erfaringer fra tidligere perioder og forbe-
dringer av systemene der dette er mulig og hen-
siktsmessig. Det er også avgjørende for Norge at 
EØS-midlene bygger på grunnleggende verdier 
som demokrati, rettsstat og vern av menneskeret-
tigheter, og at støtten til sivilt samfunn økes i neste 
periode. Bidrag for å nå målene i Europas grønne 
giv vil videre tillegges stor vekt. Parallelt med for-
handlinger om ny finansieringsperiode for EØS-
midler skal det også forhandles med EU om mar-
kedsadgang for fisk og marine produkter. En avtale 
om nye EØS-midler forutsetter en tilfredsstillende 
avtale om markedsadgang for fisk og marine pro-
dukter.

Rapport 2020

I 2020 var gjennomføringen av finansieringsord-
ningen 2014–2021 i en tidlig fase, hvor det meste 
av arbeidet gjaldt utlysning av midler, inngåelse av 
prosjektavtaler og oppstart av prosjektsamarbeid. 
Totalt ble det utbetalt om lag 622 mill. euro som 
utgjør 24 pst. av det totale planlagte beløpet under 
ordningene. I 2020 ble det inngått to rammeavta-
ler (MoUer) med Ungarn (med særskilte betin-
gelser, se nærmere omtale under EØS-finansier-

ingsordningene 2014–2021), signert 72 program-
avtaler, gjennomført 210 utlysninger, og inngått 
1 246 prosjektsamarbeidsavtaler.

Covid-19 begrenset møte- og reisevirksom-
heten, noe som påvirket implementeringstakten 
for flere av programmene – særlig programmer 
for å styrke bilaterale relasjoner. Innføring av digi-
tale løsninger, kutt i egenandeler, forlengelse av 
utlysningsfrister, og utsettelse av aktiviteter var 
noen av de avbøtende tiltakene som ble iverksatt. 
Utsettelser og forsinkelser til tross; de fleste pro-
grammer er ventet gjennomført innen fristen for 
siste utbetaling av midler i april 2024.

Sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området er 
redusert

Et av de to overordnede målene for EØS-finansier-
ingsordningene er at sosiale og økonomiske for-
skjeller i EØS-området er redusert. Det er vanske-
lig å isolere effekten EØS-midlene har hatt alene 
for eksempel på nivå av bruttonasjonalprodukt 
(BNP), men det er et faktum at mottakerlandene i 
hovedsak har hatt en positiv BNP-utvikling over 
siste 20-årsperiode.

Partene i arbeidslivet i Norge har bidratt aktivt 
til å etablere et fond for anstendig arbeid og å 
gjennomføre tiltak for å styrke den sosiale dialo-
gen og trepartssamarbeidet i mottakerlandene. 
Om lag 120 mill. kroner ble satt av til dette tiltaket 
under den norske ordningen. I 2020 var 60 pro-
sjekter aktive, hvorav 68 pst. med norsk partner.

Informasjonskampanjen om arbeidstakerret-
tigheter, «Know Your Rights», ble opprettet med 
midler fra fondet. Kampanjen retter seg mot pend-
lere fra Bulgaria, Estland, Litauen og Romania 
som jobber i Norge. Kampanjen er del av et større 
internasjonalt samarbeid for å motvirke sosial 
dumping. I følge Statistisk sentralbyrå pendler 
rundt 20 000 arbeidsinnvandrere fra de fire lan-
dene jevnlig til Norge. Arbeidstilsynet deltar som 
partner i prosjektet fra norsk side. For å forstå og 
nå målgruppene ble forskningsstiftelsen Fafo bedt 
om å framskaffe kunnskap om hvilke problemstil-
linger som var mest aktuelle (lønn, arbeidstid, 
kontrakter, varslingskanaler) og hvilke informa-
sjonskanaler målgruppene brukte. I dag bruker 
Arbeidstilsynet denne kunnskapen for å nå ut med 
skreddersydde budskap på flere språk om inn-
reise- og karanteneregler som følge av korona-
pandemien. Kampanjen har vunnet flere interna-
sjonale priser innen kommunikasjon.

Behandling av, og forskning på, barnekreft har 
alltid blitt utviklet i samarbeid med andre land. 
Gjennom helseprogrammet for Romania bidro 
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Norges fremste kreftmiljøer til å utvikle og inn-
føre nye, nasjonale retningslinjer for diagnostise-
ring og behandling av barnekreft. I starten av året 
hospiterte rumenske kreftleger ved bl.a. Rikshos-
pitalet og Radiumhospitalet for å forstå hvordan 
de norske retningslinjene fungerer i praksis. I til-
legg til erfaringsutveksling og ekspertveiledning, 
gjorde EØS-midlene det også mulig å kjøpe inn 
nødvendig medisinsk utstyr for bruk i diagnosti-
sering og behandling av barn med kreft i Roma-
nia.

Den frivillige organisasjonen Slovensko.Digi-
tal i Slovakia har som formål å fremme kvalitet i 
digitale tjenester i Slovakia. De etablerte en nett-
portal som hjelper folk med å finne fram til rele-
vant offentlig informasjon og tjenester i byråkra-
tiet, for eksempel ved huskjøp eller barnefødsler, 
gjennom pedagogiske veiledere. En annen del av 
prosjektet er å overvåke anbudsprosesser og opp-
følging av statlige IT-prosjekter. Så langt har orga-
nisasjonen klart å stoppe teknisk svake eller over-
prisete prosjekter til en verdi av mer enn 300 mill. 
euro.

Bilaterale forbindelser mellom Norge og mottaker-
landene er styrket

For å støtte arbeidet med å styrke bilaterale rela-
sjoner mellom Norge og mottakerlandene, har 
EØS-midlene 18 norske partnerinstitusjoner. 
Disse bidrar til å nå målet gjennom aktiv delta-
kelse i utviklingen, planleggingen og gjennom-
føringen av programmene. De norske partnerne 
var i 2020 avgjørende for å utvikle gode program-
mer i mottakerlandene, og for å nå målene under 
EØS-finansieringsordningene. De norske partner-
institusjonene er:
– Barentssekretariatet
– Direktoratet for høyere utdanning og kompe-

tanse (tidligere Direktoratet for internasjonali-
sering og kvalitetsutvikling i høyere utdan-
ning)

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap

– Domstolsadministrasjonen
– Folkehelseinstituttet
– Helsedirektoratet
– Innovasjon Norge
– Justis- og beredskapsdepartementet
– Kommunesektorens interesse- og arbeids-

giverorganisasjon
– Kriminalomsorgen
– Kulturrådet
– Likestillings- og diskrimineringsombudet
– Miljødirektoratet

– Norges forskningsråd
– Norges vassdrags- og energidirektorat
– Politidirektoratet
– Riksantikvaren
– Utlendingsdirektoratet

Partnerinstitusjonene har mandater innenfor de 
respektive programområdene de støtter, og utgif-
tene dekkes under EØS-midlene. De norske insti-
tusjonene bidrar med faglig ekspertise i program-
utviklingen for å kvalitetssikre programmene. I til-
legg mobiliserer og støtter de andre norske aktø-
rer som vil engasjere seg som partnere i prosjek-
ter under de samme programmene.

Siden partnerinstitusjonene i all hovedsak er 
fagetater under ulike departementer, legger pro-
gramsamarbeidet også til rette for relevante møte-
plasser på politisk nivå. Det er for eksempel mulig 
for politikere i aktuelle norske fagdepartementer 
å delta på lanseringer og større arrangementer 
under programmene der mottakerlandets minis-
tre skal delta. Dette bidrar til å styrke også den 
bilaterale politiske kontakten med mottakerlan-
dene.

Gjennom utstrakt partnersamarbeid bidrar 
EØS-midlene til at norske enkeltpersoner, bedrif-
ter og offentlige etater blir styrket faglig, får inter-
nasjonal erfaring, og nye nettverk på tvers av lan-
degrensene. I tillegg får bedrifter mulighet til å 
utvikle sine prosjekter og får adgang til nye mar-
keder. Samtlige norske fylkeskommuner er part-
nere i prosjekter som er støttet av EØS-midlene. 
Så langt hadde litt under halvparten (44 pst.) av 
prosjektene i 2020 norsk partner.

EØS-midlene er således en viktig plattform for 
politisk samarbeid på flere nivåer, samtidig som 
den økonomiske, kulturelle og sosiale gevinsten i 
Norge er stor.

FMO er i gang med å utvikle en resultatdata-
base, der informasjon om resultater fra samtlige 
prosjekter finansiert under nåværende finansier-
ingsordninger vil bli gjort enklere tilgjengelig for 
offentligheten. Denne forventes å bli klar i slutten 
av 2021. En lignende database er tilgjengelig med 
oversikt over samtlige prosjekter under ordnin-
gene for 2009–2014.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 2 776 mill. kroner under 
post 77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021 
og 2 432 mill. kroner under post 78 Den norske 
finansieringsordningen 2014–2021 for 2022.

Dette er en reduksjon på totalt 506 mill. kroner 
sammenlignet med saldert budsjett for 2021. 
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Reduksjonen skyldes i hovedsak endrede beta-
lingsforpliktelser som følge av at det ikke blir 
gjennomført programmer i Ungarn. Noe kan også 
tilskrives forsinkelser i utbetalingene på grunn av 
covid-19-pandemien og endret valutakurs.

Det er fortsatt stor usikkerhet vedrørende 
utbetalingen til EØS-finansieringsordningene i 
2021, bl.a. som følge av valutakurssvingninger og 
usikker framdrift i programmene, spesielt grun-
net effekten av pandemien. For å ta høyde for 
usikkerheten innenfor budsjettåret, vedtok Stor-
tinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2019 en fullmakt til å overskride bevilgningene til 
EØS-finansieringsordningene, dersom det er nød-

vendig for å oppfylle norske forpliktelser i hen-
hold til inngåtte avtaler, jf. Prop. 114 S (2018–
2019), Innst. 391 S (2018–2019).

Under henvisning til ovennevnte foreslås det 
en fullmakt til å overskride bevilgningen under 
kap. 117 EØS-finansieringsordningene, post 77 og 
78, jf. forslag til romertallsvedtak III, pkt. 2, med 
en samlet øvre ramme på 520 mill. kroner under 
begge postene.

I tillegg foreslås det to tilsagnsfullmakter, jf. 
forslag til romertallsvedtak VI Tilsagnsfullmakter, 
pkt. 1, på 4,08 mrd. kroner under post 77 og 
4,059 mrd. kroner under post 78.

Kap. 118 Utenrikspolitiske satsinger

Under dette kapittelet dekkes øvrige utenriks-
politiske satsinger under programområde 02.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 
og 73

Bevilgningen dekker spesielle driftsutgifter til 
satsingsområdene under kapittelet. Dette kan 
omfatte utgifter til analyser, utredninger og arran-
gementer i samarbeid med andre aktører. Videre 
dekker bevilgningen hospiteringer og sekonderin-
ger, og andre tiltak som styrker norsk kompe-
tanse og innsats.

Størstedelen av bevilgningen går til andre 
departementers og statlige etaters internasjonale 
oppdrag på vegne av Utenriksdepartementet. 
Bevilgningen går også til driftsutgifter som pålø-
per for andre departementer eller etater som for-
valter tilskuddsordninger på vegne av Utenriks-
departementet. Det planlegges bl.a. for følgende 
tiltak i 2022:
– NORSAR, en forskningsstiftelse spesialisert på 

seismologi og seismisk overvåkning, som gjen-
nomfører Norges internasjonale forpliktelser 
under Prøvestansavtalen.

– NorNed-samarbeidet, som er sentralt i Norges 
arbeid med verifikasjon av nedrustning. Dette 
gjøres gjennom en belastningsfullmakt til 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes 
under post 70, 71, 72 og 73 98 234 94 960 96 831

70 Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og 
atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under  
post 21 217 447 254 281 236 771

71 Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres,  
kan nyttes under post 21 9 554 11 889 11 068

72 Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sik-
kerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 11 114 14 886 15 273

73 Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres,  
kan nyttes under post 21 31 158 22 392 12 714

74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv. 52 807 54 290 49 550

Sum kap. 118 420 314 452 698 422 207
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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
(DSA) på vegne av stiftelsen NORSAR. Institutt 
for energiteknikk (IFE) og Forsvarets Forsk-
ningsinstitutt (FFI) deltar også.

– Arbeid med atomsikkerhet, som utføres av 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 
Dette inkluderer forvaltning av tilskuddsord-
ningen på fagfeltet, rådgivning, og deltakelse i 
internasjonale fora og internasjonalt samar-
beid. Det omfatter myndighetssamarbeid om 
tilsyn, atomberedskap og varsling, norsk-
russisk miljøovervåkning mv.

– Det bilaterale miljøsamarbeidet med Russland, 
som utføres av Klima- og miljødepartementet. 
Dette omfatter det bilaterale arbeidsprogram-
met og oppgaver som gjelder Barentssamar-
beidet og Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) Svanhovd.

– Helse- og sosialsamarbeidet med Russland, 
under Den nordlige dimensjon og Barentssam-
arbeidet, som utføres av Helse- og omsorgs-
departementet.

– Sekretariatstjenester for videreføring av Høy-
nivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

– Et treårig prosjekt, «Norge og EU mot 2030», 
med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 
som ekstern partner. Prosjektet skal bidra til 
kompetanseheving og politisk debatt om 
temaer og politikkområder der utviklingen i 
EU har særlig betydning for norske interesser.

Utenriksdepartementet har inngått en egen avtale 
med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om fag-
lig støtte i forbindelse med Norges medlemskap i 
eksekutivrådet til Organisasjonen for forbud mot 
kjemiske våpen (OPCW) i 2020–2022.

Utgifter til et nytt digitalt saksbehandlingssys-
tem for eksportkontroll dekkes under denne pos-
ten. Utenriksdepartementet har ansvaret for å 
gjennomføre kontrollen med eksport av forsvars-
materiell og flerbruksvarer fra Norge, samt for 
utstedelse av eksportlisenser. På grunn av økende 
kompleksitet i eksportkontrollsaker, økt omfang 
av saker, flere kontrolloppgaver, behov for mer 
funksjonalitet og forbedring av brukervennlighet 
ble det i 2020 besluttet å anskaffe et nytt saksbe-
handlingssystem. Systemet brukes av norske 
bedrifter til å sende inn søknader og henvendelser 
om eksportkontroll, til lovpålagt rapportering av 
eksport av forsvarsmateriell, samt til saksbehand-
lingen i departementet. Regjeringen legger stor 
vekt på at eksportkontroll skal skje i tråd med 
Norges internasjonale forpliktelser og Stortingets 
forutsetninger. Det nye systemet vil forbedre kva-
liteten, sporbarheten og effektiviteten i departe-

mentets saksbehandling. Systemet vil også søkes 
integrert med Tolletatens system, som vil bidra til 
mer effektiv og styrket eksportkontroll, jf. Meld. 
St. 25 (2019–2020) Eksport av forsvarsmateriell fra 
Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt 
ikke-spredningssamarbeid.

Bevilgningen dekker også drift av Norsk inter-
nasjonalt pressesenter (NIPS), som er Utenriks-
departementets servicesenter for utenlandske 
korrespondenter i Norge.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 96,8 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på om lag 2 mill. kroner sam-
menlignet med saldert budsjett for 2021.

Posten foreslås redusert med 11 mill. kroner 
som følge av satsinger som utfases i 2022.

Det foreslås å flytte 6 mill. kroner til posten 
mot en tilsvarende reduksjon på kap. 118, post 70 
Nordområdene, samarbeid med Russland og atom-
sikkerhet, som er driftsmidler for prosjektsamar-
beid med Russland. I tillegg foreslås det å flytte 
2,3 mill. kroner til posten mot en tilsvarende 
reduksjon på kap. 118, post 74 Forskning, dialog og 
menneskerettigheter mv. for å finansiere prosjektet 
«Norge og EU mot 2030».

Det foreslås også å rammeoverføre til sammen 
2,9 mill. kroner til posten fra andre departementer 
for finansieringen av sekretariatet for Høynivå-
panelet for en bærekraftig havøkonomi (WRI) 
som skal videreføres til 2025. Se også omtale 
under kap. 140 Utenriksdepartementet, post 21 
Spesielle driftsutgifter for delen av disse kostna-
dene som regnes som bistand.

Post 70 Nordområdene, samarbeid med 
Russland og atomsikkerhet, kan overføres, 
kan nyttes under post 21

Bevilgningen dekker følgende tilskuddsordnin-
ger:
– Nordområdene, Arktis 2030-ordningen og sam-

arbeid i Antarktis.
– Prosjektsamarbeid med Russland.
– Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet 

og miljø.

Myndighetssamarbeid er viktig for å oppnå 
målene for posten. Utenriksdepartementet har 
ansvaret for å forvalte det bilaterale forholdet til 
Russland og for Arktis 2030, men for å oppnå 
målene for posten på en effektiv måte, delegeres 
forvaltningen av en stor andel av bevilgningen til 
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andre deler av statsforvaltningen og andre rele-
vante aktører.

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er et sentralt 
virkemiddel i norsk nordområdepolitikk. Uten-
riksdepartementets del av ordningen skal bidra til 
å ivareta norske interesser i Arktis og Antarktis, 
utnytte kompetansen Norge har i begge polområ-
dene, understøtte norsk suverenitet og norske 
interesser, og bidra til styrket samarbeid med ark-
tiske stater og aktører med interesser i Arktis. 
Som følge av regionreformen er midlene og for-
valtningen av ordningen fra 1. januar 2020 delt 
mellom Utenriksdepartementet og Troms og 
Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nord-
land fylkeskommune. Mål og prioriterte områder 
for hele ordningen forblir de samme. Prosjekter 
innenfor den delen av ordningen som er overført 
skal besluttes av fylkeskommunen og primært ha 
et regionalt tilslag. Utenriksdepartementets del av 
ordningen skal fremme og styrke utenrikspolitisk 
prioriterte tiltak og satsinger som følger av Nor-
ges internasjonale engasjement som polarnasjon. 
Det vises til del III, kapittel 8 Nordområdepolitik-
ken for bredere omtale av regjeringens nordområ-
depolitikk.

Tilskuddsordningen Prosjektsamarbeid med 
Russland bidrar til å støtte viktig samarbeid med 
Russland på områder av felles interesse, bl.a. 
innenfor miljø, helse og utdanning. Prosjektsam-
arbeidet bidrar til substans og stabilitet i det bila-
terale forholdet og til forutsigbarhet og konsis-
tens i Norges politikk overfor Russland. Det er i 
Norges interesse at både det praktiske samarbei-
det og den politiske kontakten med Russland opp-
rettholdes, særlig i en periode der den sikkerhets-
politiske situasjonen i våre nærområder er kre-
vende og den politiske utviklingen i Russland vek-
ker stor bekymring. Investering i godt, praktisk 
samarbeid med Russland bidrar til bedre norsk 
miljø- og helseberedskap og evne til å løse grense-
overskridende utfordringer innenfor samarbeids-
områdene. Tilskuddsordningen dekker myndig-
hetssamarbeid og tilskudd til frivillige organisa-
sjoner, næringsliv mv.

Tilskuddordningen for atomsikkerhet og miljø 
bidrar til gjennomføringen av regjeringens hand-
lingsplan for atomsikkerhet og miljø for perioden 
2018–2022. Geografisk omfatter ordningen hoved-
sakelig prosjekter i Russland og Ukraina, men 
også enkelte andre land i Øst-Europa og Sentral-
Asia kan være aktuelle. Atomhendelser kan raskt 
få internasjonale konsekvenser. Det er viktig å 
videreføre et tett og langsiktig atomsikkerhets-
samarbeid med de aktuelle landene. Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet har ansvaret for å 

følge opp regjeringens handlingsplan for atom-
sikkerhet og miljø, og forvalter midlene under 
denne tilskuddsordningen på vegne av Utenriks-
departementet.

Mål 2022

Bevilgningen skal primært støtte bærekraftsmål 
16 – Fremme fredelige og inkluderende samfunn 
med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for til-
gang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, 
ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle 
nivåer. Bevilgningen skal også støtte bærekrafts-
mål 17 – Styrke mekanismene for implementering 
av målene og fornye globale partnerskap for 
bærekraftig utvikling. Bevilgningen bidrar også til 
andre bærekraftsmål.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Norges rolle og posisjon i Arktis og Antarktis 

er ytterligere styrket.
– Norges naboforhold til Russland er godt og 

konstruktivt.
– Det internasjonale samarbeidet i Arktis og 

Antarktis, og mekanismene som danner ram-
mene for samarbeid i disse regionene, er styr-
ket.

– Risiko for alvorlige atomulykker og radioaktiv 
forurensning er redusert i regionen.

– Risiko for at nukleært og annet radioaktivt 
materiale kommer på avveier er redusert.

– Norsk og regional atomberedskap er styrket.

Prioriteringer 2022

Regjeringens stortingsmelding om nordområ-
dene, Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, mulig-
heter og norske interesser i nord, ble lagt fram i 
november 2020 og legger rammene for bl.a. priori-
teringen av utenrikspolitiske tiltak under Arktis 
2030. Tilskuddsordningen er et viktig bidrag til 
det bilaterale og regionale samarbeidet i nord. 
Videre er ordningen et sentralt virkemiddel i det 
langsiktige arbeidet for å bidra til at Arktis forblir 
en fredelig og stabil region preget av internasjo-
nalt samarbeid. For Utenriksdepartementets del 
av ordningen vil Norge i 2022 prioritere aktiviteter 
som følger av norske forpliktelser og prioriterin-
ger i multilaterale, regionale organisasjoner i Ark-
tis og Antarktis og myndighetssamarbeid med 
sentrale arktiske stater og aktører med interesser 
i Arktis. Støtte til forskning og kunnskapsaktivite-
ter som understøtter Norges rolle og posisjon 
som polarnasjon vil også prioriteres. Dette omfat-
ter bl.a.:
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– Klima- og miljødepartementet og Kystverket 
forvalter midler til samarbeidsprosjekter i Ark-
tisk råds arbeidsgrupper, foruten arbeidsgrup-
pen for bærekraftig utvikling, som forvaltes av 
Utenriksdepartementet.

– Klima- og miljødepartementet forvalter fra 
2022 nye midler til en videreført satsing på 
samarbeid med Russland om bekjempelse av 
marin plastforsøpling og mikroplast i Barents-
havet, samt til oppfølging av Arktisk råds hand-
lingsplan mot marin forsøpling i Arktis.

– Norges forskningsråd forvalter forskningspro-
grammet UTENRIKS med profil Nordområ-
dene og Arktis.

– Norsk Polarinstitutt mottar midler for bidrag 
til, og deltakelse i, internasjonale prosesser 
vedrørende polarområdene, samt faglig opp-
følging av norske interesser under Antarktis-
traktatsamarbeidet.

– Havforskningsinstituttet mottar midler for fag-
lig oppfølging av norske prioriterte områder 
under Kommisjonen for bevaring av marine 
levende ressurser i Antarktis (CCAMLR), og 
fremme av norske interesser som havnasjon i 
sør.

– Barentssekretariatet mottar fra 2022 nye midler 
for bidrag til ungdomsmedvirkning og interna-
sjonalt samarbeid for unge i Barentsregionen.

Under Prosjektsamarbeid med Russland videre-
føres norsk-russisk myndighetssamarbeid og folk-
til-folk-samarbeid på områder av felles interesse, 
særlig innenfor miljø, ressursforvaltning, helse, 
næringsliv, kultur, forskning og utdanning. Dette 
omfatter bl.a. følgende tiltak:
– Det bilaterale miljøsamarbeidet med Russland, 

som forvaltes av Klima- og miljødepartemen-
tet, og foregår innenfor rammen av den norsk-
russiske miljøvernkommisjonen og arbeids-
programmet for 2022–2024. Arbeidsprogram-
met har samarbeidsprosjekter om havmiljø, 
undersøkelser av radioaktiv forurensning, bio-
diversitet, reduksjon av forurensning, gren-
senært samarbeid og kulturminnevern. Samar-
beid om faglig grunnlag for forvaltning av 
Barentshavet, reduksjon av marin forsøpling 
og grensenært miljøvernsamarbeid vil fortsatt 
være høyt prioritert. Deler av prosjektmidlene 
til samarbeid med Russland lyses ut som til-
skuddsmidler til frivillige organisasjoner og 
andre aktører.

– Helse- og sosialsamarbeidet med Russland, 
Den nordlige dimensjon og Barentssamarbei-
det, som forvaltes av Helse- og omsorgsdepar-
tementet. Helsesamarbeidet foregår i rammen 

av Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram 
2020–2023. Der er målene forebygging og kon-
troll av smittsomme sykdommer, bedre helse 
og økt tilgang på helsetjenester i tynt befolkede 
områder, og bedre miljø for barn- og unges 
vekst og utvikling.

– Samarbeidet innenfor kriminalomsorgen, som 
forvaltes av Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Forskningsprogrammet UTENRIKS med pro-
fil Russlandsforskning, som forvaltes av Norges 
forskningsråd.

– Utdannings- og forskningssamarbeid i regi av 
Direktoratet for høyere utdanning og kompe-
tanse (HK-dir).

– Folk-til-folk-samarbeidet med Russland i regi 
av Barentssekretariatet.

– Tilskudd til Norsk-russisk handelskammer.

Videre prioriteres det å fortsatt støtte innsats for 
de internasjonale menneskerettighetsforpliktel-
sene og et styrket sivilt samfunn i Nord-Kaukasus 
og Russland for øvrig. Dette omfatter bl.a. støtte 
til dokumentasjon om, og rettsforfølgelse av, 
brudd på menneskerettighetene.

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland, 
Ukraina og enkelte land i Øst-Europa og Sentral-
Asia videreføres i tråd med atomhandlingsplanen 
for 2018–2022. Temaene som vektlegges er hånd-
tering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall, 
sikkerhet ved kjernekraftverk, sikring og ikke-
spredning, samt myndighetssamarbeid, herunder 
miljøovervåking og beredskapssamarbeid. Til-
skuddene forvaltes av Direktoratet for strålevern 
og atomsikkerhet (DSA).

Rapport 2020

Norges rolle og posisjon i Arktis og Antarktis er 
ytterligere styrket

Tilskuddsordningen Arktis 2030 bidro til å 
fremme norske interesser og styrke Norges rolle 
som ansvarlig og sentral polarnasjon. Dette ble 
gjort gjennom satsing på miljøvern, sikkerhet og 
beredskap, kunnskapsbasert forvaltning, forsk-
ning og internasjonalt samarbeid i Arktis og 
Antarktis. Arbeid med arktiske klimaendringer og 
marin forsøpling var særlig høyt prioritert i 2020, 
bl.a. i Arktisk råd. Aktiviteter innen sikkerhet og 
beredskap til havs har styrket norske myndig-
heters kompetanse om søk og redning i Arktis. 
Satsing på nordområderelevant forskning, her-
under via Forskningsrådet, bidro til å opprett-
holde viktig forskningskapasitet for Norge på 
områder av stor betydning for norsk utenriks- og 
sikkerhetspolitikk, samt til internasjonalt 
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forskningssamarbeid om og i Arktis. Aktiviteter 
som følger av politisk prioritert innsats i Antarktis 
har understøttet norske interesser som polarna-
sjon i sør. Grunnet covid-19-pandemien ble en del 
planlagte aktiviteter endret, kansellert eller for-
skjøvet til 2021/2022.

Norges naboforhold til Russland er godt og 
konstruktivt

Tilskuddsordningen Prosjektsamarbeid med Russ-
land har som mål å bidra til et godt og konstruk-
tivt naboforhold til Russland. Myndighetssamar-
beidet innenfor atomsikkerhet, miljø og helse ble 
opprettholdt, og i noen tilfeller videreutviklet, i 
2020 til tross for stengte grenser. Bruk av digitale 
plattformer resulterte i at flere aktører kunne 
delta, særlig når formålet var undervisning og 
kunnskapsutveksling. Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet – og Arkhangelsk 
medisinske universitet samarbeidet om å utvikle 
en applikasjon med informasjon om retningslinjer 
for bruk av antibiotika, som kan brukes av tann-
leger i Russland. Miljøsamarbeidet ble styrket 
gjennom arbeidet med en felles kunnskapsstatus 
og anbefalinger om tiltak mot marin forsøpling i 
Barentshavet. I det grensenære samarbeidet var 
befolkningen på norsk, russisk og finsk side 
aktivt med på å lage en tiltaksplan for å forbedre 
miljøet i nedbørsfeltet til Pasvikvassdraget og 
Grense Jakobselv.

Videre bidro ordningen til å fremme mennes-
kerettigheter og styrke det sivile samfunn, bl.a. 
gjennom folk-til-folk-kontakt og samarbeid mel-
lom frivillige organisasjoner på tvers av grensen.

Norge har bidratt til å styrke og videreutvikle det inter-
nasjonale samarbeidet i Arktis og Antarktis, og meka-
nismene som danner rammen for dette samarbeidet

I forbindelse med Norges formannskap i Barents-
rådet 2019–2021 ble det bevilget Arktis 2030-mid-
ler til å støtte og styrke det internasjonale samar-
beidet i Barentsregionen, bl.a. ved satsing på ung-
dom. Kontinuerlig og aktiv deltakelse i Arktisk 
råds arbeidsgrupper bidro til sentrale leveranser 
fra rådet og til å befeste rådets stilling som sentral 
kunnskapsleverandør om Arktis. Norsk Polarinsti-
tutt og Havforskningsinstituttets aktiviteter innen-
for Antarktistraktatsystemet har bidratt til at det 
internasjonale samarbeidet har fungert godt, til 
tross for praktiske begrensninger som følge av 
covid-19-pandemien.

Risiko for alvorlige atomulykker og radioaktiv  
forurensning er redusert i regionen, risiko for at 
nukleært og annet radioaktivt materiale kommer  
på avveier er redusert og norsk og regional atom-
beredskap er styrket

Norge bidro til å redusere risikoen for ulykker 
gjennom prosjekter om uttak av brukt kjernebren-
sel fra Andrejevbukta på Kolahalvøya, samt tiltak 
for økt sikkerhet og sikring ved kjernekraftverk i 
Russland og Ukraina. Tiltak for å styrke grense-
kontrollmyndighetene i Ukraina reduserte risi-
koen for at radioaktivt materiale kommer på 
avveier. Det ble gjennomført beredskapsøvelser 
med Russland, og det ble enighet om en årlig dia-
log under den norsk-russiske varslingsavtalen. 
Varslingsprosedyrene under den norsk-ukrainske 
varslingsavtalen ble undertegnet, og Norge bisto 
Ukraina med forberedelse til beredskapsøvelser i 
2021.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 236,8 mill. kroner for 2022. 
Det er en reduksjon på 17,5 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021, og medfører 
at tilskuddsordningen Arktis 2030 reduseres med 
4 mill. kroner og Prosjektsamarbeid med Russland
reduseres med 6 mill. kroner.

Det foreslås samtidig å øke posten med 5 mill. 
kroner til å styrke innsatsen mot marin forsøpling 
i Barentshavet og 2 mill. kroner til ungdomspro-
sjekter som fremmer internasjonalt samarbeid i 
Barentsregionen.

Det foreslås å flytte 1 mill. kroner fra posten til 
kap. 115 Næringsfremme, kultur og informasjon, 
post 70 Kultur- og informasjonsformål til Riddu 
Riđđu-festivalen. Det foreslås også en reduksjon 
på 6 mill. kroner på posten mot en tilsvarende 
økning på kap. 118, post 21 Spesielle driftsutgifter 
for driftsmidler til prosjektsamarbeid med Russ-
land. Det foreslås en rammeoverføring på 1 mill. 
kroner til Kommunal og moderniseringsdeparte-
mentets kap. 553 Regional- og distriktsutvikling, 
post 63 Interreg og Arktis 2030 for opprettelse av 
en ungdomskoordinatorstilling ved Sekretariat for 
regionalt nordområdeforum. Det foreslås også en 
rammeoverføring på 3 mill. kroner til Justis- og 
beredskapsdepartementets kap. 451 Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Drifts-
utgifter for redningsøvelsen Barents Rescue i 
2022.
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Post 71 Globale sikkerhetsspørsmål,  
kan overføres, kan nyttes under post 21

Bevilgningen dekker tiltak som styrker den nor-
ske kompetansen om, og innsatsen mot, globale 
sikkerhetsutfordringer, samt tiltak for transatlan-
tisk samarbeid.

Bevilgningen skal brukes til å styrke kunn-
skap, koordinering og kapasitetsbygging for å 
møte truslene fra internasjonal terrorisme og vol-
delig ekstremisme. Etablerte samarbeid med 
internasjonale og nasjonale forskningsinstitusjo-
ner vil videreføres.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 
Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Transatlantisk samarbeid og dialog om sikker-

hetspolitiske spørsmål er styrket.
– Det er fremmet politikk i NATO som sikrer 

alliansens politiske og militære relevans.
– Kompetanse om aktuelle sikkerhetspolitiske 

spørsmål og konsekvenser for norske interes-
ser er økt.

– Kompetanse om årsakene til og effektiv 
bekjempelse av radikalisering, voldelig ekstre-
misme og terrorisme er økt.

Prioriteringer 2022

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser har over 
tid vært i endring og er betydelig mer krevende 
nå enn for noen få år siden. Økende stormakts-
rivalisering, terrorisme, grenseoverskridende 
internasjonal kriminalitet, piratvirksomhet og 
trusler i det digitale rom skaper et mer uforutsig-
bart og komplekst bilde. Sikkerhetsutfordrin-
gene er dynamiske og påvirker norske interesser 
på måter som stiller store krav til bruken av 
Norges sikkerhetspolitiske virkemidler. Målrettet 
innsats og økt samarbeid både nasjonalt og inter-
nasjonalt blir stadig viktigere.

Det er en prioritet å videreutvikle samarbeidet 
med europeiske og amerikanske forskningsinsti-
tusjoner for å styrke transatlantisk samarbeid og 
dialog om sikkerhetspolitiske forhold. Støtte til 
transatlantisk sikkerhetspolitisk dialog skal også 
bidra til å opprettholde et høyt kunnskapsnivå i 

Norge om utviklingen i amerikansk utenriks- og 
sikkerhetspolitikk. Det vil også bidra til å øke 
kunnskapsnivået om norsk utenriks- og sikker-
hetspolitikk i viktige amerikanske miljøer.

Rapport 2020

Kompetanse om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål 
og konsekvenser for norske interesser, herunder 
konvensjonelle, ikke-konvensjonelle og hybride trusler 
og utfordringer er økt og transatlantisk samarbeid og 
dialog om sikkerhetspolitiske spørsmål er styrket

Støtten til German Marshall Fund, Atlantic Coun-
cil og Carnegie Endowment for International 
Peace bidro til å belyse sentrale sikkerhetspoli-
tiske utviklingstrekk. Støtten har styrket Norges 
profil i viktige amerikanske forsknings- og tenke-
tankmiljøer. Støtten til Multinational Force and 
Observers (MFO) bidro til at fredsavtalen mellom 
Egypt og Israel overholdes, og dermed til regional 
stabilitet. Støtten til Det europeiske hybridsente-
ret i Helsingfors har bidratt til å videreutvikle ana-
lyse og håndtering av hybride trusler.

Faren for radikalisering, voldelig ekstremisme og  
terrorisme er redusert

Tiltakene under denne posten støttet i 2020 regje-
ringens oppdaterte handlingsplan mot radikalise-
ring og voldelig ekstremisme gjennom forsk-
nings- og informasjonsarbeid. En viktig partner 
var Global Center on Cooperative Security. Sente-
rets forsknings- og formidlingsarbeid bidro til økt 
kunnskap om drivkreftene bak ekstremistiske 
organisasjoner. Støtten til Forsvarets forsknings-
institutts TERRA-prosjekt førte til økt kunnskap 
om islamistisk terrorisme av særlig nytte for 
norske beslutningstakere.

Omfanget av internasjonal organisert kriminalitet og 
ulovlig handel er redusert, den maritime sikkerheten er 
forbedret og internett er åpent, robust og fritt

Det ble ikke støttet tiltak under disse målene i 
2020.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 11,1 mill. kroner for 2022. 
Det er på om lag samme nivå som saldert budsjett 
for 2021.
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Post 72 Nedrustning, ikke-spredning og 
kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, 
kan nyttes under post 21

Bevilgningen dekker tiltak for nedrustning og 
ikke-spredning av kjernevåpen og andre masse-
ødeleggelsesvåpen, tiltak for kjernefysisk sikker-
het og støtte til det internasjonale nedrustnings- 
og ikke-spredningsarbeidet. Bevilgningen vil også 
brukes til å fremme Norges engasjement for en 
FN-ledet rettsorden i verdensrommet hvor Nor-
ges utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser og 
allianseforpliktelser er ivaretatt. Verifikasjon av 
kjernefysisk nedrustning er et satsingsområde for 
Norge, og dette arbeidet fremmes også i FN. 
Norge tar lederskap på arbeidet med irreversibili-
tet. Bevilgningen støtter kompetanseutvikling 
innenfor kjernefysisk nedrustning nasjonalt og 
internasjonalt.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 
For å avskaffe masseødeleggelsesvåpen skal 
bevilgningen i 2022 bidra til følgende mål:
– Internasjonal enighet om å arbeide for nedrust-

ning og ikke-spredning av masseødeleggel-
sesvåpen.

– Forpliktelser under Ikkespredningsavtalen 
(NPT), Prøvestansavtalen (CTBT), Kjemi-
våpenkonvensjonen (CWC) og Biologivåpen-
konvensjonen (BWC) er overholdt.

– Arbeidet for kjernefysisk og radiologisk sikker-
het er bedret.

– Styrket internasjonalt samarbeid om normer 
og regler i verdensrommet.

Prioriteringer 2022

NPT er grunnmuren i det multilaterale nedrust-
nings- og ikkespredningsregimet. Det er en priori-
tet for Norge å arbeide for full gjennomføring av 
alle forpliktelser under avtalen. Tre prinsipper for 
nedrustning står sentralt: åpenhet, verifikasjon og 
irreversibilitet. Norge tar ansvar internasjonalt for 
å fremme arbeidet for verifikasjon, og vil lede FNs 
andre ekspertgruppe om dette fra høsten 2021, 
slik vi også ledet den første gruppen. Dette vil 
være et viktig bidrag til den tiende tilsynskonfe-
ransen for NPT. Norge tar også initiativ til å 

utvikle en felles forståelse av hva prinsippet om 
irreversibilitet betyr i praksis. Det handler om hva 
som kreves for å ha tillit til at en gjennomført ned-
rustning av kjernevåpen ikke kan reverseres. 
Dette er et felt hvor statene kan samarbeide, hvor 
Norge kan bringe ny giv til arbeidet med nedrust-
ning, og ikke minst motvirke polarisering. Dette 
vil forfølges sammen med Storbritannia.

Regjeringen vil fortsette å fremme arbeidet 
med verifikasjon i FN, og da særlig gjennom FNs 
nye mellomstatlige ekspertgruppe, som vil starte 
opp høsten 2021 under norsk lederskap. Grup-
pens arbeid vil bygge på den foregående ekspert-
gruppen (2018–19), som Norge også ledet, og 
resolusjonen om verifikasjon av nedrustning som 
Norge fremforhandlet på vegne av en gruppe land 
til FNs generalforsamling høsten 2019.

Innsatsen i firepartssamarbeidet om verifika-
sjon med Storbritannia, Sverige og USA (Quad 
Nuclear Verification Partnership) og engasjemen-
tet i Det internasjonale partnerskapet for verifika-
sjon av nedrustning (IPNDV) vil videreføres. Nor-
Ned-samarbeidet bidrar med teknisk kunnskap og 
faglig støtte. NorNed består av Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet (DSA), Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energitek-
nikk (IFE) og stiftelsen NORSAR. DSA bidrar 
også med støtte til Norges arbeid i Det internasjo-
nale atomenergibyrået (IAEA). Kjernefysisk sik-
kerhet er ett av regjeringens prioriterte områder.

Norge skal fortsatt være en tydelig og prin-
sippfast støttespiller for Organisasjonen for forbud 
mot kjemiske våpen (OPCW), som står for den 
daglige gjennomføringen av CWC. Norge har én 
av de 41 plassene i OPCWs styrende organ fram 
til mai 2022. Covid-19 har tydeliggjort risikoen for 
biologiske hendelser med stort skadepotensial. I 
2022 holdes en tilsynskonferanse for BWC. 
Bevilgningen dekker videre arbeidet med å 
fremme CWC og BWC.

Det er viktig å utdanne en ny generasjon rust-
ningskontrolleksperter for å sikre framtidig kunn-
skap og kompetanse innenfor nedrustning, spesi-
elt av kjernevåpen. Støtten til Oslo Nuclear Pro-
ject ved Institutt for statsvitenskap ved Universitet 
i Oslo videreføres. Prosjektet bygger norsk og 
internasjonal kompetanse om kjernevåpen, global 
nedrustning og ikke-spredning.

Tilskuddsordningen for nedrustning av kjer-
nevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen fore-
slås videreført. Ordningen skal i 2022 bidra til økt 
kunnskap i den norske befolkningen om slike 
våpen og om norsk politikk på nedrustningsfeltet.
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Rapport 2020

Det er internasjonal enighet om å arbeide for nedrust-
ning og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen, 
og på sikt en verden uten slike våpen

Kompetanse om og gjennomføring av verifikasjon av 
kjernefysisk nedrustning er økt, og kjernefysisk og 
radiologisk sikkerhet er bedret

Arbeidet med verifikasjon av nedrustning ble 
videreført i 2020. Aktiv deltakelse i Quad og 
IPNDV sto sentralt. Norge startet forberedelsene 
til den nye mellomstatlige ekspertgruppen i FN 
om verifikasjon av nedrustning. Gruppen ble opp-
nevnt av FNs generalsekretær, og har bred geo-
grafisk deltakelse med 25 eksperter fra 25 stater. 
Syv av disse statene har kjernevåpen, og flere støt-
ter Traktaten om forbud mot kjernevåpen. Grup-
pen vil formelt starte sitt arbeid i 2021, under 
norsk ledelse. Gruppen er forankret i en resolu-
sjon fra FNs generalforsamling i 2019, og skal 
basere sitt arbeid på rapporten fra den forrige 
ekspertgruppen. Resolusjonen peker på behovet 
for kapasitetsbygging og videre multilateralt 
arbeid med verifikasjon av nedrustning. Gruppen 
skal særskilt vurdere mulighetene for et teknisk-
vitenskapelig arbeid om verifikasjon av nedrust-
ning innen FN-rammen.

NorNed-samarbeidet har gjennom sin tek-
niske kompetanse en sentral rolle i arbeidet med å 
skape internasjonal enighet om nedrustning og 
ikke-spredning. Dette mangeårige samarbeidet 
ble videreført i 2020. Gjennom utvikling av tek-
niske løsninger bidro NorNed til å framheve 
betydningen av ikke-kjernevåpenstaters delta-
kelse i verifikasjon av nedrustning.

Forpliktelser som følger av Prøvestansavtalen er 
overholdt

Norges forpliktelser under Prøvestansavtalen ble 
overholdt. NORSAR ivaretok den praktiske gjen-
nomføringen av forpliktelsene gjennom en opp-
dragsavtale med Utenriksdepartementet.

Arbeidet for sikkerhet mot kjemisk og biologisk krig-
føring og terrorisme er styrket

Norges forpliktelser under Kjemivåpenkonven-
sjonen ble overholdt. Gjennom en oppdrags-
avtale med Utenriksdepartementet leverte 
Forsvarets forskningsinstitutt faglig innsikt til 
Norges arbeid som medlem av det styrende 
organet i OPCW.

Kompetanse på nedrustnings- og ikke spredningsfeltet 
er økt

Norsk Folkehjelp fikk støtte til å utgi rapporten 
«Nuclear Weapons Ban Monitor». Støtte til Nor-
ske leger mot atomvåpen/ICAN Norge, Nei til 
atomvåpen og Norges Fredsråd bidro bl.a. til økt 
kunnskap om masseødeleggelsesvåpens medisin-
ske og humanitære konsekvenser i den norske 
befolkningen. Videre bidro denne støtten til økt 
offentlig debatt om nedrustning, samt økt kunn-
skap om og engasjement for atomvåpensaken i 
befolkningen.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 15,3 mill. kroner i 2022. Det 
er på samme nivå som i saldert budsjett for 2021.

Post 73 Klima, miljøtiltak og hav mv., kan 
overføres, kan nyttes under post 21

Bevilgningen dekker støtte til klima- og miljøinn-
satser som ikke bare inkluderer utviklingsland, 
herunder tiltak som bidrar til gjennomføring av 
Parisavtalen og styrket kunnskap om internasjo-
nale klima- og miljøutfordringer. Denne posten 
kan sees i sammenheng med bevilgningene under 
kap. 163 Klima, miljø og hav under programom-
råde 03 Internasjonal bistand.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, bære-
kraftsmål 14 – Bevare og bruke hav og marine 
ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 
utvikling, og bærekraftsmål 15 – Beskytte, gjen-
opprette og fremme bærekraftig bruk av øko-
systemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Kunnskapen om klima- og miljøutfordringer er 

økt.
– Oppslutning om internasjonale klima- og miljø-

avtaler er styrket.

Prioriteringer 2022

Bevilgningen skal i hovedsak finansiere interna-
sjonale klima- og miljøinnsatser. Prioriterte områ-
der er hav, marin forsøpling, luftforurensning, 
reform av subsidier til fossile brensler, samt styrk-
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ing av arbeidet med klima og sikkerhet. Støtten 
kan også bidra til kapasitetsbygging, kunnskaps- 
og kompetanseutvikling og teknologisamarbeid. I 
tillegg kan midler benyttes til å støtte internasjo-
nalt miljøsamarbeid, med vekt på implementering 
av klima- og miljøavtaler, styrking av internasjo-
nale rammeverk og økt kunnskap om gjennomfø-
ring av internasjonale klima- og miljøavtaler. 
Videre vil bevilgningen finansiere styrket kompe-
tanse og kapasitet til å fremme norsk utenrikspoli-
tikk på disse områdene.

Rapport 2020

Kunnskapen om klima- og miljøutfordringer er økt

For å bidra til å øke kunnskapen om sammenhen-
gene mellom klima og sikkerhet ble det i 2020 inn-
ledet samarbeid med flere institusjoner. Klima og 
sikkerhet er ett av fire prioriterte tema for Norges 
medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021–22. For å 
bidra til nødvendige analyser om sammenhen-
gene mellom klima og sikkerhet ble det gitt støtte 
til Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og 
Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI). Videre ble det gitt støtte til det tysk-initi-
erte globale klima- og sikkerhetsprogrammet 
«Weathering risks», som skal utvikle og teste 
metodikk for å gjennomføre klimarisikoanalyser.

SIPRI fikk støtte til å utarbeide en rapport om 
sammenhengene mellom klima- og miljøkrisene, 
og fred og sikkerhet. Rapporten skal lanseres i 
2022 som en del av markeringen av at det er 50 år 
siden FNs første miljøkonferanse ble avholdt i 
Stockholm.

Støtten til Norsk Folkehjelps samarbeid med 
Conflict and Environment Observatory (CEOBS) 
for arbeidet med beskyttelse av miljø i forbindelse 
med væpnet konflikt ble videreført. Arbeidet har 
bidratt til en videreutvikling av fjernmåling av mil-
jøskader i land med konflikt, og også løpende 
overvåking og bevisstgjøring om miljørisiko i 
utvalgte områder i konfliktland. Videre ble det gitt 
innspill til internasjonale juridiske og politiske 
prosesser om sammenhengen mellom miljø og 
konflikt basert på sammenstilling av tidsrelevant 
informasjon fra utvalgte land.

Norge støttet Global Subsidies Initiative (GSI), 
som i 2020 bidro til økt kunnskap om fossil subsi-
diereform og dets bidrag til utslippsreduksjon 
både på landnivå og i globale prosesser. Norge 
videreførte i 2020 støtten til et globalt partnerskap 
for å redusere fakling og utslipp av gass i forbin-
delse med oljeboring. Partnerskapet Global Gas 
Flaring Reduction (GGFR) har medlemmer både 
fra oljeproduserende land og oljeselskap. Landene 
som er med i initiativet kan vise til redusert fak-
ling.

Det ble i 2020 også gitt et enkeltbidrag til Kon-
tinentalsokkelinitiativet for innkjøp av teknisk 
utstyr til deltakerstatene i initiativet. Prosjektet er 
en forlengelse av Sokkelinitiativet som i 2014 
resulterte i at syv vest-afrikanske land la fram fel-
les dokumentasjon om egen kontinentalsokkel for 
Kontinentalsokkelkommisjonen i New York. I 
påvente av behandling i Kommisjonen, bidrar 
Norge gjennom dette prosjektet til å opprettholde 
nødvendig kunnskap hos de relevante aktørene i 
de syv landene.

Oppslutning om internasjonale klima- og miljøavtaler 
er styrket

Det ble i 2020 lagt stor vekt på de multilaterale 
prosessene under FNs klimakonvensjon, her-
under Parisavtalen og Kyotoprotokollen. Det ble 
gitt 10 mill. kroner til FNs klimakonvensjon for å 
følge opp og gjennomføre avtaleverket. Det ble 
særlig vektlagt støtte til å sikre god rapportering 
fra land, herunder kvotehandel under Parisavta-
len, samt løsninger for tilrettelegging av virtuelle 
møter i prosesser under FNs klimakonvensjon.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 12,7 mill. kroner i 2022. 
Dette er en reduksjon på 9,7 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021. Endringen 
medfører et bortfall i den årlige, frivillige støtten 
til FNs klimakonvensjon fra Utenriksdepartemen-
tet. Klima- og miljødepartementet (KLD) vil fort-
satt bidra til FNs klimakonvensjon, jf. KLDs bud-
sjettproposisjon kap. 1400 Klima- og miljødeparte-
mentet, post 71 Internasjonale organisasjoner.
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Post 74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

Bevilgningen dekker tilskudd til ulike formål, her-
under økt kunnskap, styrket dialog og informa-
sjonsutveksling om europeiske og internasjonale 
forhold. Budsjettposten er særlig rettet mot nor-
ske og internasjonale ikke-statlige aktører.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 17 – 
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale 
partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Kunnskapen, nettverksbyggingen og sam-

funnsdebatten om sentrale europapolitiske, 
nordiske og internasjonale spørsmål med rele-
vans for Norge er økt.

– Forskningsbasert kunnskap om europeiske og 
asiatiske forhold av relevans for norske interes-
ser er produsert og tatt i bruk.

– Kunnskapen om menneskerettigheter er økt.
– Nettverk for menneskerettighetsforsvarere og 

deres arbeid er videreutviklet.
– Parlamentarikernettverk for tros- og livssyns-

frihet er videreutviklet.
– Internasjonalt samarbeid mot antisemittisme 

er styrket.
– Europarådet har gjennomgått reformer og 

medlemsstatene etterlever i større grad sine 
forpliktelser.

– Den europeiske menneskerettsdomstolens 
(EMD) posisjon er styrket.

– EMD har tilstrekkelig kapasitet til å behandle 
ubehandlede saker.

Tabell 7.2 Anslagsvis fordeling for 2022

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

Europapolitisk forskning 16 700 16 700

Europarådet – støtte til Den europeiske menneskerettsdomstolen 8 300 8 000

EU-opplysning 5 000 7 000

Forskningsprosjektet «Asia i endring» 5 000 5 000

Drift av Institutt for fredsforsknings senter på Kypros og dets  
dialogarbeid 3 800 3 800

Tros- og livssynsfrihet. Støtte til Det internasjonale parlamentariker-
nettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB) gjennom Helsingfors-
komiteen 3 000 3 000

Fulbright – stipendordning 1 200 1 200

Oslo Freedom Forum 2 000 2 000

Arbeid mot antisemittisme. Bidrag til International Holocaust  
Remembrance Alliance og oppfølging i samarbeid med Senteret for  
studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Falstadsenteret 1 000 1 000

Voksenåsen – kulturvirksomhet 750 750

Fremme av norsk-tysk samarbeid gjennom Willy Brandt-stiftelsen 600 600

Fremme av transatlantisk samarbeid gjennom Norge-Amerika  
Foreningen (NORAM) 950 500

Informasjon om europeisk og nordisk samarbeid 5 750 0

Voluntary Principles Initiative 240 0

Sum post 74 54 290 49 550
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– Kunnskapsnivået og dialogen om konflikt-
spørsmålene på Kypros er styrket.

Prioriteringer 2022

Norge har et betydelig internasjonalt engasjement 
for menneskerettigheter og demokrati. Ytringsfri-
het, beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere, 
tros- og livssynsfrihet, likestilling og menneske-
rettighetene til LHBTI-personer er en grunnleg-
gende del av dette. Viktige virkemidler inkluderer 
mer forskning, støtte til nettverksbygging, delta-
kelse i sentrale fora og informasjonstiltak.

Tilskudd til Europarådet skal fremme stabili-
sering og respekt for det europeiske verdifelles-
skapet, inkludert Europarådets konvensjoner som 
medlemslandene er bundet av. Norge vil støtte 
menneskerettsdomstolens (EMD) arbeid slik at 
antallet saker til behandling kan reduseres. Det 
gis også støtte til reformprosessen som general-
sekretæren ønsker å videreføre, med mål om en 
mer strømlinjeformet og effektiv organisasjon.

Etter en gjennomgang med gode resultater, 
videreføres støtte til Institutt for fredsforsknings 
(PRIO) senter på Kypros.

Tilskuddet til europapolitisk forskning videre-
føres. Det er behov for forskningsbasert kunn-
skap for å forstå Europas politiske, økonomiske, 
institusjonelle og rettslige utvikling og for å fatte 
gode politiske beslutninger. Forskningsprosjektet 
«Asia i endring» videreføres også med mål om å 
øke kunnskapen om prioriterte asiatiske forhold 
som påvirker norske interesser. Den globale 
maktforskyvningen mot øst og det geopolitiske 
konfliktpotensialet i den forbindelse blir stadig 
viktigere for norsk politikk, økonomi og sikker-
het.

Det gis også tilskudd til EU-opplysning til 
Europabevegelsen og Nei til EU. Tilskuddet til 
arbeidet mot antisemittisme dekker Norges 
bidrag til International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA), oppfølging av alliansen i samar-
beid med Senter for studier av Holocaust og livs-
synsminoriteter (HL-senteret) og Faldstadsente-
ret, samt utgifter til gjennomføring av den interna-
sjonale Holocaustdagen i Oslo som HL-senteret 
har påtatt seg ansvaret for.

Fulbright-programmet ble etablert for å øke 
forståelsen mellom folk i USA og andre land gjen-
nom utveksling av personer, ideer og kunnskaper. 
Tilskudd til stipender er et bidrag til å fremme det 
bilaterale forholdet mellom Norge og USA.

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige 
som takk for svensk bistand til krigsrammede 
under 2. verdenskrig og er heleid av den svenske 

staten. Norges støtte til Voksenåsens drift er en 
kompensasjon for bortfallet av et tidligere moms-
fritak.

Rapport 2020

Norges støtte bidro til å redusere antallet ube-
handlede saker i EMD. Norske jurister fikk verdi-
full erfaring fra sekonderinger til EMD og Euro-
parådet, som vil være nyttig i den norske justis-
sektoren.

International Holocaust Remembrance Alli-
ance (IHRA) ferdigstilte i 2020 sitt materiale for 
undervisning og læring om holocaust. Norske fag-
miljøer har bidratt sterkt til dette arbeidet, som 
ble lansert under alliansens tyske formannskap. 
Flere nye tilfeller i Europa av vold motivert av 
antisemittisme viser at IHRAs arbeid blir stadig 
viktigere, også for å motarbeide fornektelse av 
holocaust. IHRA vedtok i 2020 også en definisjon 
av diskriminering mot rom-folk.

I 2020 var det 75 år siden frigjøringen fra de 
tyske nazistenes konsentrasjons- og tilintetgjø-
ringsleirer. I forbindelse med denne markeringen 
møttes utenriksministrene fra IHRAs medlems-
land og bekreftet sin støtte til Stockholmserklæ-
ringen fra år 2000 om utdannelse, erindring og 
forskning om holocaust og delte sin visjon om en 
verden som skal minnes holocaust. Som en opp-
følging av Stockholmserklæringen og norsk med-
virkning i IHRA, ble også noen midler over denne 
posten benyttet til planlegging og gjennomføring 
av Holocaustdagen 2020 i regi av Senter for stu-
dier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Institutt for fredsforskning (PRIO) bidro til en 
faktabasert debatt gjennom forsknings-, dialog og 
informasjonsinitiativ om konflikten på Kypros, 
samt utvikling av kontakt og forståelse mellom 
den gresk- og tyrkiskkypriotiske befolkningen. 

Det årlige Oslo Freedom Forum ble i 2020 
avholdt digitalt som følge av covid-19-pandemien. 
Med over 4 000 registrerte deltakere fra 104 land, 
bidro forumet til kunnskap og debatt om aktuelle 
menneskerettighetsutfordringer. Forumet rettet 
søkelys mot utfordrende landsituasjoner, digitale 
trusler og beskyttelse av utsatte menneskerettig-
hetsforsvarere.

Det internasjonale parlamentarikernettverket 
for tros- og livssynsfrihet (IPPFoRB) har blitt en 
viktig del av det internasjonale arbeidet på feltet. 
Også i 2020 økte antallet parlamentarikere som 
engasjerte seg i dette arbeidet. Midlene under 
denne posten ble benyttet til kompetansebygging 
og internasjonalt påvirkningsarbeid, samt til drift 
av nettverkets sekretariat i Den norske Helsing-



76 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
forskomité. Pandemien medførte at nettverket i 
2020 brukte ressurser på å bringe aktiviteter over 
på digitale plattformer, noe som representerer en 
ny utvikling. Den eksterne gjennomgangen av 
IPPFoRB i 2020 viste at man har lykkes godt med 
å bygge et funksjonelt sekretariat innenfor ram-
mene av Den norske Helsingforskomiteen.

Ordningene Informasjon om europeisk og nor-
disk samarbeid, tilskudd til EU-opplysning og til-
skudd til europapolitisk forskning bidro i 2020 til å 
øke kunnskap, kompetanse, nettverksbygging og 
samfunnsdebatt om sentrale europapolitiske og 
nordiske spørsmål.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 49,6 mill. kroner for 2022. 
Det er en reduksjon på 4,7 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021. Reduksjonen 
skyldes i hovedsak avvikling av tilskuddsordnin-
gen «Informasjon om europeisk og nordisk sam-
arbeid».

I tillegg foreslås det å flytte 2,3 mill. kroner fra 
posten til kap. 118, post 21 Spesielle driftsutgifter, 
for å etablere prosjektet «Norge og EU i 2030».
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Programområde 03 Internasjonal bistand

Programområder under departementet

Norsk bistand er basert på regelverket for offisiell 
utviklingsbistand (Official Development Assis-
tance, ODA), som vedtas av utviklingskomitéen 
(DAC) i Organisasjonen for økonomisk samar-
beid og utvikling (OECD). Offisiell utviklings-
bistand er OECDs betegnelse på offentlig bistand 
(lån, gaver og faglig bistand) som fremmer og 
særskilt rettes mot økonomisk vekst og velferd i 
utviklingsland. Hvilke land som skal regnes som 
utviklingsland i denne sammenheng, defineres av 
DAC. DACs regelverk ligger til grunn for norsk 
bistand.

Regjeringen foreslår et samlet bistandsbud-
sjett på 1 pst. av bruttonasjonalinntekt (BNI), i til-
legg til 750 mill. kroner til et nytt klimainveste-
ringsfond som skal yte risikoavlastende kapital til 
investeringer i fornybar energi i utviklingsland, jf. 
omtale under kap. 162 Næringsutvikling, landbruk 
og fornybar energi, post 76 og 96. Til sammen 
utgjør dette 41 862 mill. kroner, tilsvarende 
1,01 pst. av anslaget for BNI for 2022. Det er en 
økning på 3,8 mrd. kroner (10 pst.) sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021.

Bevilgningene under programområde 03 Inter-
nasjonal bistand forvaltes av Utenriksdepartemen-
tet (herunder utenriksstasjonene), Norad, Norec 
og Norfund. I tillegg delegeres forvaltningen av 

enkelte tilskuddsordninger til andre statlige aktø-
rer.

Forslaget til bistandsramme for 2022 utgjør 
41 862 mill. kroner, fordelt med:
– 38 674,1 mill. kroner på Utenriksdepartemen-

tets budsjett, under programområde 03 Inter-
nasjonal bistand.

– 3 082,8 mill. kroner på Klima- og miljødeparte-
mentets budsjett til klima- og skogsatsingen.

– 87,9 mill. kroner på Finansdepartementets 
budsjett (51,4 mill. kroner til nettoordning for 
merverdiavgift og 34,6 mill. kroner til bistands-
prosjekter under Riksrevisjonen, samt 1,9 mill. 
kroner til DFØ og Statens innkjøpssenter for 
fellestjenester).

– 15,9 mill. kroner på Kunnskapsdepartementets 
budsjett (ODA-andel forskning).

– 1,6 mill. kroner under Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet for fellestjenester for 
offentlige anskaffelser.

ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge er 
anslått til 573 mill. kroner i 2022.

Rapport om norsk bistand i 2020 er nærmere 
omtalt i eget avsnitt i del III, kapittel 11, samt i 
vedlegg 1–6.

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

Programområde 03 Internasjonal bistand 36 424 466 34 915 887 38 674 118 10,8

Sum utgifter 36 424 466 34 915 887 38 674 118 10,8

Programområde 03 Internasjonal bistand 17 425 0,0

Sum inntekter 17 425 0,0
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Programkategori 03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet

Utgifter under programkategori 03.00 fordelt på kapitler

Programkategori 03.00 Forvaltning av utviklings-
samarbeidet omfatter bevilgninger til administra-
sjon av norsk utviklingsbistand.

Utenriksdepartementets mål, oppgaver og 
administrative ansvar generelt, samt rapport på 
målene for 2020, er nærmere omtalt under pro-
gramkategori 02.00 Administrasjon av utenriks-
politikken.

Bevilgningene under programkategori 03.00 
skal bidra til å nå følgende mål:
– Bistanden er samordnet og resultatorientert.
– Bistandsforvaltningen er effektiv og av høy 

kvalitet.

– Det er nulltoleranse for økonomiske mislig-
heter.

– Digitale verktøy er brukt mer strategisk i 
bistandsforvaltningen.

Utenriksdepartementets arbeid for å effektivisere 
drift og forvaltning, herunder forvaltning av til-
skuddsordningene under programområde 03 
Internasjonal bistand, er nærmere beskrevet i del 
I, kapittel 2 Effektiv drift og forvaltning av utenrik-
stjenesten.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

140 Utenriksdepartementet 1 734 750 1 883 319 1 847 197 -1,9

141 Direktoratet for utviklingssamarbeid 
(Norad) 306 686 314 829 332 162 5,5

144 Norsk senter for utvekslings-
samarbeid (Norec) 119 210 170 244 188 286 10,6

Sum kategori 03.00 2 160 646 2 368 392 2 367 645 0,0
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Kap. 140 Utenriksdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønns- og driftsutgifter til 
administrasjon av utviklingssamarbeidet i Uten-
riksdepartementet og ved utenriksstasjonene. Om 
lag 40 pst. av utenrikstjenestens ansatte jobber 
med forvaltning av utviklingssamarbeidet. Dette 
er utgifter som kan klassifiseres som offisiell 
utviklingshjelp i henhold til OECDs utviklingsko-
mité DAC.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1 676,3 mill. kroner i 2022. 
Dette er en reduksjon på 33 mill. kroner fra sal-
dert budsjett for 2021. Reduksjonen skyldes 
hovedsakelig pris- og valutakursutvikling. Posten 
foreslås også redusert med 8,5 mill. kroner som 
følge av ABE-reformen. I tillegg foreslås reisebud-
sjettet redusert med 4,1 mill. kroner (5 pst.), 
grunnet endrede jobbreisevaner som følge av pan-
demien, jf. omtale i del I, kapittel 2 Effektiv drift 
og forvaltning i utenrikstjenesten og Prop. 1 S 
(2021–2022) Gul bok.

Det foreslås å rammeoverføre 2,8 mill. kroner 
til kap. 510 Departementenes sikkerhets- og service-
organisasjon, post 01 Driftsutgifter, fordi rådgiv-
ningstjenester til offentlige anskaffelser flyttes fra 
Utenriksdepartementet til DSS.

Det vises også til forslag til vedtak under 
romertall II om fullmakt til å overskride bevilgnin-
gen mot tilsvarende merinntekter under kap. 3140 
Utenriksdepartementets administrasjon av utvik-
lingshjelpen, post 05 Refusjon spesialutsendinger 
mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen dekker tiltak innenfor utviklings-
samarbeidet med mål om å styrke kvaliteten i 
bistandsforvaltningen. Bevilgningen går bl.a. til 
kjøp av eksterne faglige tjenester for å gjennom-
føre studier, utredninger, faglig rådgivning, pro-
gram- og prosjektvurderinger, revisjoner og andre 
forvaltningsfaglige tjenester. En betydelig del av 
posten tildeles Norad.

Bevilgningen dekker også kostnader til Norges 
freds- og forsoningsengasjement, inkludert Oslo 
Forum, samt konferanser med utviklingspolitisk 
og bistandsfaglig innhold.

I 2022 er Norge vertskap for det andre interna-
sjonale toppmøtet om og med personer med funk-
sjonsnedsettelse, «Global Disability Summit», som 
arrangeres digitalt. Toppmøtet skal bidra til en opp-
trapping av den globale innsatsen for å sikre at per-
soner med funksjonsnedsettelse blir hørt, inklu-
dert og likestilt i alle land. Målet er å oppnå enighet 
om forpliktelser for inkluderende utvikling med 
vekt på handling og resultater.

Høynivåpanelet for en bærekraftig havøko-
nomi videreføres fram mot 2025 for å sikre gjen-
nomføringen av handlingsplanen for omstilling til 
en bærekraftig havøkonomi. Norges andel av 
sekretariatsutgiftene finansieres delvis under 
denne posten. Se også omtale under kap. 118 
Utenrikspolitiske satsinger, post 21 Spesielle drifts-
utgifter.

En utvidet rammeavtale for forskning og utvik-
ling ble iverksatt i 2021, og videreføres i 2022. 
Gjennomføring av kortere oppdrag for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget i utviklingspolitikken støt-
tes under denne posten.

Posten dekker også utgifter til Multilateral 
Organization Performance Assessment Network 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 1 583 069 1 709 607 1 676 320

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 118 484 136 142 135 583

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 19 196 37 570 35 294

89 Valutatap (disagio) 14 001

Sum kap. 140 1 734 750 1 883 319 1 847 197
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(MOPAN), som foretar gjennomganger av multi-
laterale organisasjoner og banker, og vurderer 
deres effektivitet og resultatoppnåelse.

Kjøp av eksterne tjenester til digitalisering av 
tilskuddsforvaltningen, bl.a. utvikling av «Til-
skuddsportalen», herunder utviklingen av en ny 
økonomimodul for å effektivisere utbetalingen av 
tilskudd, dekkes også under denne posten.

Rapport 2020

Samlet ble det brukt 118,5 mill. kroner under pos-
ten i 2020 til innkjøp av faglig rådgivning og andre 
utviklings- og forvaltningsfaglige oppdrag innen 
hele det utviklingspolitiske feltet. Det inkluderte 
bruk av spesialrevisjoner og granskinger, som har 
vært viktig for Utenriksdepartementets oppføl-
ging av mistanke om økonomiske misligheter. 
Under følger en redegjørelse for de største tilta-
kene finansiert under posten i 2020.

Faglige rådgivningstjenester

Bevilgningen ble brukt til å dekke sekretariatstje-
nester for Høynivåpanelet for en bærekraftig hav-
økonomi (Havpanelet). Under ledelse av statsmi-
nister Solberg la de 14 landene i Havpanelet i 2020 
fram en ambisiøs handlingsplan for omstilling til 
en bærekraftig havøkonomi globalt. Landene i 
panelet har forpliktet seg til planmessig, bærekraf-
tig forvaltning av 100 pst. av sine hav- og kystom-
råder innen 2025.

Rammeavtalen for forskning og utvikling utløp 
i 2020. Avtalen muliggjorde kortere oppdrag hos 
norske forsknings- og evalueringsinstitutter som 
ga informasjon om, og kartla, utviklingspolitiske 
forhold både geografisk og tematisk. For eksem-
pel ble ordningen brukt til rask datainnhenting da 
pandemien rammet. Irregulær migrasjon, Kina og 
bærekraftsmålene ble utredet og norsk innsats 
ble evaluert, som norsk politiinnsats på Haiti fra 
2010 til 2019.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) bisto 
med faglig og administrativ støtte i forbindelse 
med etableringen og driften av Det nordisk-afri-
kanske initiativet til støtte for multilateralt samar-
beid og en regelstyrt verdensorden. NUPI bisto 
bl.a. med å arrangere det første, større møtet 
under initiativet om klima og sikkerhet i Sahel, 
som ble avholdt i Dakar i Senegal i mars 2020. 
Møtet og sluttdokumentet utgjorde et viktig 
bidrag til norsk Sahel-politikk og i forberedelsene 
av medlemskapet i FNs sikkerhetsråd.

Som et ledd i markeringen av 25-års jubileet 
for handlingsprogrammet fra Beijing om kvinners 

rettigheter og likestilling, ble det i 2020 utarbeidet 
en kommunikasjonskampanje i samarbeid med 
organisasjonene Plan og Fokus. Kampanjen, som 
startet i januar 2021, besto av en quiz om status 
for global likestilling rettet mot ministre, ambassa-
dører og andre beslutningstakere og påvirkere.

Posten ble benyttet til å dekke Innovasjon Nor-
ges forvaltning av det humanitære innovasjons-
programmet «Humanitarian Innovation Pro-
gramme Norway».

Den ble også benyttet til fred og forsoningsar-
beid i bl.a. Afghanistan og Venezuela, samt til 
kapasitetsbygging i fred og forsoningsarbeid og 
kompetanseheving om koblingene mellom men-
neskerettighetene og bærekraftsmålene.

Posten ble benyttet til program- og pro-
sjektvurderinger og til midtveisgjennomganger av 
bistandsprosjekter, både i UD og Norad. Tildelin-
gen ble benyttet til konsulenttjenester for 
utviklings- og forvaltningsfaglige oppdrag, i 
hovedsak innen faglig samarbeid, Kunnskapsban-
ken, miljø- og matsikkerhet, ren energi og global 
helse. Pandemien reduserte muligheten for å 
gjennomføre planlagte konsulenttjenester med 
reiseaktivitet.

Arrangementer

Under Norges presidentskap for FNs økonomiske 
og sosiale råd (ECOSOC), ble høynivåforumet for 
oppfølging av bærekraftsmålene, High Level Poli-
tical Forum (HLPF), i 2020 ledet digitalt fra et 
konferansestudio i Oslo.

Den nasjonale bærekraftskonferansen, «Veien 
mot 2030», som Utenriksdepartementet og Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet skulle 
arrangert i november 2020, måtte utsettes til 2021. 
Likevel påløp det utgifter til forberedelsen av kon-
feransen i 2020.

Posten ble også brukt til å finansiere arrange-
menter i forbindelse med at Norge leder giver-
landsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison 
Committee, AHLC). Utenriksministeren ledet et 
virtuelt møte på ministernivå 2. juni der tiltak for å 
styrke den palestinske økonomien og innrettingen 
på giverinnsatsen til palestinerne framover ble 
diskutert.

Oppgraderingen av frøhvelvet på Svalbard ble 
ferdigstilt senhøsten 2019. I februar 2020 inviterte 
statsminister Erna Solberg pådrivergruppen for 
bærekraftsmålene og nasjonale og regionale gen-
banker til en stor deponeringsseremoni. Deler av 
arrangementet ble dekket under denne posten.

Posten ble også brukt i forbindelse med opp-
følgingen av den internasjonale konferansen mot 
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seksualisert og kjønnsbasert vold, som ble holdt i 
Oslo i mai 2019. Norge inngikk en konsulentavtale 
over tre år med Humanitarian Outcomes for å 
spore hvordan forpliktelsene fra konferansen føl-
ges opp. I 2020 leverte de den første rapporten om 
hva konferansen førte til av framgang i bekjem-
pelse av seksualisert og kjønnsbasert vold. For å 
synliggjøre arbeidet og rapporten arrangerte 
Norge og medverter fra Oslo-konferansen et høy-
nivåmøte med over 500 deltakere under åpningen 
av FNs generalforsamling i september 2020.

Digitalisering av bistandsforvaltningen

Regjeringen lanserte «Resultatportalen» høsten 
2020. Portalen gir offentligheten innsikt i resulta-
ter av norsk bistand og bidrar til større åpenhet og 
læring om bruken av bistandsmidler. Det arbeides 
fortsatt med å utvikle utenrikstjenestens digitale 
søknads- og saksbehandlingssystem, «Tilskudds-
portalen». Tilskuddsportalen vil digitalisere saks-
flyten og gi saksbehandlere et mer effektivt verk-
tøy i forvaltningen av tilskudd. I 2020 ble det bl.a. 
utviklet funksjonalitet for digital avtaleflyt. Løsnin-
gen skal automatisk sende ut og gi påminnelser 
om oppfølgingsaktivitetene som er definert i avta-
len. Deler av løsningen er allerede tatt i bruk for 
flere typer tilskudd med positive effekter som økt 
etterlevelse av regelverket og likebehandling av 
søkere.

Evalueringstjenester

11,5 mill. kroner ble benyttet til kjøp av tjenester 
til evalueringsvirksomheten i Norad. I 2020 ble 
tolv evalueringer og studier ferdigstilt. Disse dek-
ket både evalueringer av norsk innsats på land-
nivå, i henholdsvis Sør-Sudan og Somalia, og 
tematiske områder. De tematiske områdene var 
bl.a. privatsektorutvikling og jobbskaping, anti-
korrupsjonsinnsats, konsentrasjon i norsk 
utviklingspolitikk, porteføljeorienteringen i nor-
ske bistandsprogrammer og kvaliteten på desen-
traliserte evalueringer. I forbindelse med at evalu-
eringene ble ferdigstilt, ble det arrangert ni åpne 
nettseminarer og utarbeidet ti nyhetsbrev (Eval-
News), til abonnenter på alle kontinenter.

I tillegg ble medlemskontingenten til nettver-
ket for gjennomganger av multilaterale organisa-
sjoner (MOPAN), dekket under posten. MOPAN 

gjennomgikk seks FN-organisasjoner og enheter i 
2020. Metoden deres ble styrket for å kunne vur-
dere bekjempelse av seksuell trakassering. En 
analytisk studie av humanitære organisasjoner, 
hvor Norge deltar i referansegruppen, ble påbe-
gynt.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 135,6 mill. kroner for 2022. 
Posten foreslås økt med 10 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021. Økningen 
skal benyttes til å arrangere det internasjonale 
toppmøtet om og med personer med nedsatt funk-
sjonsevne, Global Disability Summit.

I tillegg foreslås det å flytte 13,4 mill. kroner til 
evalueringstjenester og kvalitetssikring av gran-
skinger og varslingssaker til kap. 141 Direktoratet 
for utviklingssamarbeid (Norad), post 21 Spesielle 
driftsutgifter fra 2022, da Norad har ansvar for å 
gjennomføre disse.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til større anskaffel-
ser, ombygginger og vedlikeholdsarbeider i Uten-
riksdepartementet og ved utenriksstasjonene.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 35,3 mill. kroner for 2022. 
Det er en reduksjon på 2,3 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021 grunnet pris- 
og valutakursutvikling.

Post 89 Valutatap (disagio)

Utenriksstasjonenes regnskap blir ført i ulike 
lokale valutaer. Ved årets slutt blir beholdningene 
ved hver enkelt utenriksstasjon justert i samsvar 
med Norges Banks kurser per 31. desember. På 
grunn av kursdifferansene vil det oppstå enten 
kurstap eller kursgevinst.

I 2020 ble det utgiftsført 14 mill. kroner på pos-
ten.

Utenriksdepartementet ber om samtykke fra 
Stortinget til å føre eventuelt valutatap på kap. 140 
Utenriksdepartementet, post 89 Valutatap, jf. for-
slag til vedtak under romertall IV.
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Kap. 3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

Post 05 Refusjon spesialutsendinger mv.

På denne posten føres eventuelle refusjoner Uten-
riksdepartementet mottar fra andre departemen-
ter til utgifter for spesialutsendinger ved utenriks-
stasjonene som kan klassifiseres som offisiell 
utviklingshjelp. Lønns- og driftsutgifter for disse 
spesialutsendingene belastes kap. 140, post 01.

For 2020 ble det inntektsført 12 mill. kroner på 
posten.

Det foreslås romertallsfullmakt til å overskride 
bevilgningen under kap. 140 Utenriksdepartemen-
tet, post 01 Driftsutgifter, mot tilsvarende merinn-
tekt under post 05 Refusjon spesialutsendinger mv., 
jf. forslag til vedtak under romertall II.

Post 89 Valutagevinst (agio)

Utenriksstasjonenes regnskap blir ført i ulike 
lokale valutaer. Ved årets slutt blir beholdningene 
ved hver enkelt utenriksstasjon justert i samsvar 
med Norges Banks kurser per 31. desember. På 
grunn av kursdifferansene vil det oppstå enten 
kurstap eller kursgevinst.

For 2020 ble det inntektsført 5,4 mill. kroner 
på posten.

Utenriksdepartementet ber om samtykke fra 
Stortinget til å føre eventuelt valutagevinst på kap. 
3140 Utenriksdepartementets administrasjon av 
utviklingshjelpen, post 89 Valutagevinst, jf. forslag 
til vedtak under romertall IV.

Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) skal 
bidra til å realisere de overordnede målene i 
norsk utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. 
Norad har bl.a. ansvar for å forvalte en rekke til-
skuddsordninger, for å gi bistandsfaglige og for-
valtningsfaglige råd til Utenriksdepartementet og 
utenriksstasjonene, og for å dele norsk kompe-
tanse med utviklingsland gjennom bruk av norske 
fagmiljøer. Norad skal videre kommunisere resul-
tater av bistanden og utviklingssamarbeidet, og 
initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer.

Bevilgningene under kapittelet finansierer 
ordinære driftsoppgaver i Norad. I tillegg kommer 
midler til kjøp av eksterne, faglige tjenester som 

finansieres under kap. 140 Utenriksdepartementet, 
post 21 Spesielle driftsutgifter. I saker som gjelder 
regjeringens klima- og skoginitiativ over Klima- 
og miljødepartementets budsjett, tildeles Norad 
bevilgninger under kap. 1482 Internasjonale 
klima- og utviklingstiltak.

Norad disponerte 261 årsverk i 2020 og er 
lokalisert i Oslo.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønns- og driftsutgifter for 
Norad.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

05 Refusjon spesialutsendinger mv. 12 043

89 Valutagevinst (agio) 5 382

Sum kap. 3140 17 425

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 282 880 290 956 294 390

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 23 806 23 873 37 772

Sum kap. 141 306 686 314 829 332 162
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Rapport 2020

Fra 2020 har endret oppgavedeling mellom Uten-
riksdepartementet og Norad, gitt Norad ansvar 
for en større del av tilskuddsforvaltningen på 
utviklingsområdet. I 2020 forvaltet Norad, på 
vegne av Utenriksdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet, i underkant av 18,7 mrd. kro-
ner, fordelt på 29 tilskuddsposter. Dette er en 
betydelig økning fra 2019, da Norad forvaltet vel 
11,5 mrd. kroner. Tilskuddsmidlene har gått via 
globale initiativer, multilaterale organisasjoner, 
bedrifter og via norske, lokale og internasjonale 
organisasjoner og offentlige institusjoner. Mer 
konkret rapportering for tilskuddsmidlene fram-
kommer under den enkelte tilskuddspost under 
programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet.

Norad har i 2020 også gitt faglige råd til Uten-
riksdepartementet, samt bistått ambassader og 
delegasjoner med rådgivning og kvalitetssikring. 
Norad bidro bl.a. med rådgiving til arbeidet med 
multilaterale partnere og FN-organisasjonene, i 
reform- og utviklingsarbeid for Verdensbanken og 
Afrikabanken, samt innspill til forhandlingene om 
rammeresolusjonen for FNs operasjonelle aktivi-
teter. Videre bidro Norad med faglig rådgivning til 
styreprosesser i multilaterale organisasjoner og 
fond som arbeider med global helse, utdanning og 
menneskerettigheter og likestilling. Som følge av 
covid-19-pandemien opprettet Norad et eget pro-
sjektteam innen vaksine og helse. Teamet bidro til 
gjennomføringen av Norges arbeid i det globale 
partnerskapet Access to Covid-19 Tools Accelera-
tor (ACT-A), inkludert det internasjonale initiati-
vet for rettferdig tilgang til vaksine mot covid-19 
(COVAX).

For å videreutvikle arbeidet med å dele norsk 
kompetanse med utviklingsland gjennom samord-
ning av norske fagmiljø i ulike kunnskapspro-
grammer, arbeidet Norad i 2020 videre med å 
standardisere og forenkle forvaltningen av kunn-
skapsprogrammene. Mer konkret rapportering 
for de ulike kunnskapsprogrammene framkom-
mer under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig 
samarbeid, post 72 Kunnskapsbanken og faglig 
samarbeid.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 294,4 mill. kroner for 2022. 
Reisebudsjettet foreslås redusert med 1 mill. kro-
ner (5 pst.) grunnet endrede jobbreisevaner som 
følge av pandemien, jf. omtale i del I, kapittel 2 

Effektiv drift og forvaltning i utenrikstjenesten og 
Prop. 1 S (2021–2022) Gul bok. Det innføres også 
ny premiemodell for betaling av pensjonspremie 
for statlige virksomheter, jf. omtale i del I, kapittel 
2, som reduserer bevilgningen.

Det foreslås rammeoverført 575 000 kroner til 
kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økono-
mistyring, kap. 01 Driftsutgifter for å dekke inngått 
serviceavtale mellom Norad og Direktoratet for 
forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Post 21 Spesielle driftsutgifter,  
kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til gjennomføring av 
Norads informasjons- og kommunikasjonsvirk-
somhet, herunder formidling av kunnskap om og 
resultater av bistanden. Bevilgningen på posten 
dekker også utgifter til utgivelsen av fagbladet 
Bistandsaktuelt.

Fra 2022 dekker denne bevilgningen også 
utgifter til kjøp av eksterne tjenester for evalue-
ring og til ekstern kvalitetssikring i granskninger 
og varslingssaker i Norad. Disse utgiftene har til 
nå blitt bevilget under kap. 140 Utenriksdeparte-
mentet, post 21 Spesielle driftsutgifter, men foreslås 
overført til denne posten fra 2022, da Norad har 
ansvar for å gjennomføre dette.

Rapport 2020

Norad har gjennom bl.a. rapporter, fag- og landsi-
der på norad.no, bistandsresultater.no, medieut-
talelser, kronikker og ulike arrangementer, bidratt 
til å fremme interesse for, og debatt om utviklings-
spørsmål. Videre har Norad bidratt til økt kunn-
skap om bistandens resultater, norsk utviklings-
politikk og bærekraftsmålene. Covid-19-pande-
mien førte til at planlagte kommunikasjons-
aktiviteter, bl.a. Noradkonferansen og reiser for 
produksjon av film, ble utsatt eller avlyst.

Norad har en flerårig kampanje der formålet 
er å gi Norges befolkning økt kunnskap og infor-
masjon om bærekraftsmålene. En undersøkelse 
gjort av Norstat høsten 2020 viste at 69 pst. kjen-
ner til bærekraftsmålene, mot 35 pst. da kampan-
jen startet i 2016. Som en tilpasning til pandemien 
utviklet Norad i 2020 en digital kampanje, gjen-
nom nettsiden Verdens viktigste mål, der befolk-
ningen ble invitert til å ta en test for å finne ut hvil-
ket bærekraftsmål som lå nærmest deres prefe-
ranser.
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Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 37,8 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 13,9 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021. Økningen 
skyldes i hovedsak forslag om å flytte 13 mill. kro-

ner for kjøp av eksterne evalueringstjenester og 
0,4 mill. kroner til ekstern kvalitetssikring i gran-
skinger og varslingssaker til posten fra kap. 140 
Utenriksdepartementet, post 21 Spesielle drifts-
utgifter.

Kap. 144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) 
skal bidra til å realisere de overordnede målene i 
norsk utviklingspolitikk. Gjennom gjensidig kom-
petanseutveksling skal Norec støtte globale part-
nerskap i deres arbeid for å nå bærekraftsmålene.

Norecs hovedoppgaver er å:
– Være et kompetansesenter for utvekslingssam-

arbeid.
– Forvalte tilskudd for å styrke globale partner-

skap som bidrar til bærekraftig utvikling.
– Gi unge mennesker internasjonal arbeidserfa-

ring og kompetanse innen bærekraftig utvik-
ling.

Fra 1. april 2021 delegerte Utenriksdepartementet 
ansvaret for forvaltningen av rekrutteringsordnin-
gene til norske junioreksperter (JPO), FN-frivil-
lige (UNV) og stipendordningen til praktikanter i 
FN til Norec. Se omtale av ordningen under kap. 
171 FNs utviklingsarbeid, post 73 Internasjonale 
rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN.

Norec disponerte 35 årsverk ved utgangen av 
2020 og flyttet inn i permanente lokaler i Førde 
våren 2021.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker Norecs driftsutgifter. I til-
legg omfatter posten analyse- og resultatarbeid, 
rapporter, evalueringer, risikostyring og ulike 
typer nettverksarrangementer.

Rapport 2020

Covid-19 og reiserestriksjoner gjorde at utvekslin-
ger ikke kunne gjennomføres som planlagt i 2020. 
Norec brukte året til å utvikle nye måter å jobbe 
på og forbedre eksisterende strukturer, herunder 
utvikling og forbedring av digitale tjenester. I til-
legg oppgraderte Norec sin database for å for-
bedre internkontrollen, få bedre oversikt over 
data fra prosjektene og for å kunne systematisere 
og hente ut resultater over tid. Siste halvår av 2020 
utviklet Norec en digital læringsplattform, som 
skal brukes til å formidle kompetanse til og mel-
lom partnerskapene. For å forenkle søknadspro-
sessen og gjøre Norec mer synlig for potensielle 
søkere, er det besluttet at Norec skal ta i bruk UD 
og Norads tilskuddsportal. Dette arbeidet er 
igangsatt.

I 2020 rettet Norec seg mot aktører innen hav, 
klima og miljøvern, som er prioriterte områder i 
norsk utviklingspolitikk. Norec hadde i 2020 tet-
tere kontakt med norske ambassader i samar-
beidsland, gjennom økt rapportering om landspe-
sifikke aktiviteter. Norec fikk nye nettsider i 2020.

I 2020 bidro Norec i ti eksterne evalueringer 
og rapporter i regi av internasjonale og multilate-
rale organisasjoner. Norec bestilte også rapporten 
«Temporary workplace integration» av analysesel-
skapet Oxford Research for å styrke kompetansen 
om inkludering av utenlandske arbeidstakere på 
norske arbeidsplasser. Norec vil bruke og dele 
kunnskapen fra denne rapporten i sin rolle som 
kompetansesenter for internasjonal utveksling.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

01 Driftsutgifter 49 371 54 767 54 809

70 Utvekslingsordninger, kan overføres 69 839 115 477 133 477

Sum kap. 144 119 210 170 244 188 286
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Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 54,8 mill. kroner for 2022. 
Dette er på om lag samme nivå som saldert bud-
sjett for 2021. For 2022 foreslås reisebudsjettet 
redusert med 0,2 mill. kroner (5 pst.), grunnet 
endrede jobbreisevaner som følge av pandemien, 
jf. omtale i del I, kapittel 2 Effektiv drift og forvalt-
ning i utenrikstjenesten og Prop. 1 S (2021–2022) 
Gul bok. Det innføres også ny premiemodell for 
betaling av pensjonspremie for statlige virksomhe-
ter, jf. omtale i del I, kapittel 2, som reduserer 
bevilgningen.

Post 70 Utvekslingsordninger, kan overføres

Bevilgningen dekker støtte til utveksling i og mel-
lom utvalgte land i Afrika, Asia og Latin-Amerika 
og Norge. Dette inkluderer ulike metoder for erfa-
rings- og kompetanseutvikling, deriblant utveks-
ling av personell, nettverksbygging, digitalt sam-
arbeid og organisasjonsutvikling.

Ordningen gir tilskudd til aktører i offentlig, 
privat og frivillig sektor som arbeider med utdan-
ning, helse, næringsliv, klima, miljø og hav, og 
styrking av sivilt samfunn gjennom utvikling av 
ungt lederskap. Tilskuddsordningen skal særlig 
rettes mot Norges partnerland for langsiktig 
utvikling.

Virksomheten er bygd på gjensidighet og part-
nerskap. Prosjektene følges opp gjennom kurs-
virksomhet og nettverksbygging. Norec bidrar 
med veiledning og rådgivning til involverte orga-
nisasjoner.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 17 – 
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale 
partnerskap for bærekraftig utvikling. I tillegg 
støtter bevilgningen bærekraftsmål 3 – Sikre god 
helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, 
4 – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdan-
ning og fremme muligheter for livslang læring for 
alle, 8 – Fremme varig, inkluderende og bærekraf-
tig økonomisk vekst, full sysselsetting og ansten-
dig arbeid for alle og 16 – Fremme fredelige og 
inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig 
utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Virksomheter som mottar støtte til utvekslings-

prosjekter i sine globale partnerskap har styr-
ket sitt arbeid for bærekraftig utvikling.

– Unge mennesker har fått internasjonal arbeids-
erfaring og kompetanse innen bærekraftig 
utvikling.

Prioriteringer 2022

I 2022 skal Norec prioritere søkere som tematisk 
arbeider med klima, herunder klimatilpasning, 
sultbekjempelse, miljø og hav, og alle aktører i 
offentlig sektor. Norec skal støtte globale partner-
skap som først og fremt utveksler ansatte eller fri-
villige, men som også støtter internasjonalt samar-
beid gjennom ulike metoder for erfarings- og 
kompetanseutvikling. Utvikling av nye og digitale 
løsninger i utvekslingsprosjekter skal videreføres. 
Tilskudd til Den afrikanske unions ungdoms-
utvekslingsprogram dekkes også under denne 
posten.

Rapport 2020

Faglig samarbeid med partnerland er styrket

Covid-19-pandemien satte utvekslingsvirksomhe-
ten på pause og påvirket Norecs evne til å løse 
oppdrag. Partnere måtte også prioritere lokalt 
arbeid.

Selv om reiserestriksjoner gjorde fysisk 
utveksling tilnærmet umulig i 2020, la Norec til 
rette for at eksisterende internasjonale partner-
skap kunne fortsette sine prosjekter gjennom pan-
demien. Alle prosjekter som får støtte fra Norec 
samarbeidet digitalt også før covid-19, i tillegg til 
de fysiske utvekslingene. I 2020 ble behovet for 
dette større, og måtte trappes opp til også å gjelde 
samarbeid på daglig basis. Det digitale grunnlaget 
partnerskapene hadde fra før, gjorde det enklere 
for dem å fortsette samarbeidet under pandemien.

Norec hadde i 2020 66 samarbeidsprosjekter, 
med 175 samarbeidsorganisasjoner involvert. Til 
sammenligning støttet Norec 82 prosjekter med 
228 samarbeidsorganisasjoner i 2019.

Tilskudd til nye internasjonale samarbeid har 
ikke vært prioritert i 2020 på grunn av pandemien. 
Norec har samarbeidet med Kunnskapsbanken i 
Norad om å finne synergier mellom de to enhe-
tene. Dette har resultert i bedre kjennskap hos 
begge parter til hvordan Kunnskapsbanken og 
Norec kan samarbeide videre. Forslag til ulike 
type utvekslingsmoduler ble utviklet, og Norec 
skal etter hvert tilby et kurs til Kunnskapsban-
kens samarbeidsinstitusjoner. Arbeidet ble noe 
forsinket på grunn av covid-19 og andre priorite-
ringer.
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Læring og engasjement for utvikling hos utvekslings-
deltakere og prosjektpartnere har økt

Norecs kursvirksomhet har siden mars 2020 fore-
gått digitalt. Før all kursvirksomhet ble digital 
grunnet covid-19, deltok 357 personer på fysiske 
kurs. Norec utviklet et digitalt tilbud som erstattet 
det fysiske hjemkomstseminaret. 101 deltakere 
deltok på seminaret. Arbeidet med flere digitale 
komponenter startet.

Høsten 2020 ble det gjennomført en ekstern 
evaluering av Norec sine deltakerkurs. Det ble 
rapportert at Norec oppnår svært gode resultater 
for sine læringsmål. 93 pst. av respondentene sier 
at kursene var viktige for deres utvekslingsopp-
hold. Norec arrangerte i 2020 sitt første kurs i 
Latin-Amerika.

Annet hvert år gjennomføres det en spørreun-
dersøkelse blant deltakerne i utvekslingspro-
grammene om verdien av utvekslingen. Dette ble 
sist gjennomført i 2019. Det foreligger derfor 
ingen data på dette målet for 2020.

Kunnskap fra utvekslingssamarbeid er tilbakeført eget 
samfunn

Totalt 337 personer deltok i prosjektene som 
utvekslingsdeltakere. De fleste reise hjem da pan-
demien brøt ut, og fortsatte arbeidet i prosjektene 
etter hjemreise gjennom bl.a. digitalt samarbeid. 
Det var imidlertid færre på utveksling i 2020 enn 
tidligere, slik at denne effekten totalt sett ble min-
dre enn planlagt. I 2019 deltok 615 personer i pro-
sjektene som utvekslingsdeltakere.

Flere prosjekter som mottar støtte fra Norec 
brukte tidligere utvekslingsdeltakere mer aktivt i 
prosjektene etter at utvekslingskomponenten ble 
satt på pause. Dette resulterte i at kunnskap fra 
utvekslingssamarbeidet ble tilbakeført til eget 
samfunn.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 133,5 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 18 mill. kroner fra saldert 
budsjett for 2021, og skyldes en forventning om 
økt utvekslingsaktivitet etter pandemien.
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Programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet

Utgifter under programkategori 03.10 fordelt på kapitler

Budsjettforslaget for 2022 under programkate-
gori 03.10 Utviklingssamarbeidet utgjør 36,3 mrd. 
kroner, og er om lag 3,8 mrd. kroner høyere enn 
saldert budsjett for 2021. Det gir rom for å øke 
innsatsen innenfor flere av regjeringens priori-
terte områder. Regjeringens hovedprioriteringer i 
budsjettet er omtalt i del I, Innledning, og sat-
singsområdene er nærmere beskrevet under den 
enkelte post.

En stor andel av bistandsmidlene gis gjennom 
multilaterale organisasjoner og de store globale 
fondene. Satsinger under de tematiske postene 
må imidlertid også sees i sammenheng med 
økninger under kap. 159 Regionbevilgninger, som 

dekker langsiktig bilateral bistand til utdanning, 
helse og klima mv.

Partnerland i norsk utviklingspolitikk

I tråd med Meld. St. 17 (2017–2018) Partnerland i 
utviklingspolitikken, prioriteres 17 partnerland i 
utviklingssamarbeidet. Den demokratiske republik-
ken Kongo (DR Kongo) ble lagt til i 2021. Disse 
landene fordeler seg på to kategorier:
– Land som er partnere for langsiktig utvikling.
– Land som i hovedsak har behov for stabilise-

ring og konfliktforebygging.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022
Endring 

i pst.

150 Humanitær bistand 5 556 854 6 258 354 6 528 789 4,3

151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid 2 146 341 2 035 977 2 280 277 12,0

152 Menneskerettigheter 820 859 798 817 898 617 12,5

159 Regionbevilgninger 3 362 376 4 678 921 5 340 421 14,1

160 Helse 5 468 236 3 961 686 4 157 797 5,0

161 Utdanning, forskning og faglig  
samarbeid 3 104 058 2 738 810 3 218 858 17,5

162 Næringsutvikling, landbruk og  
fornybar energi 4 326 079 3 469 854 4 538 254 30,8

163 Klima, miljø og hav 1 736 928 1 460 185 1 641 398 12,4

164 Likestilling 1 485 202 1 234 219 1 485 219 20,3

170 Sivilt samfunn 2 071 557 2 028 471 2 181 265 7,5

171 FNs utviklingsarbeid 1 175 230 953 099 970 099 1,8

172 Multilaterale finansinstitusjoner og 
gjeldslette 2 530 663 2 378 700 2 492 450 4,8

179 Flyktningtiltak i Norge 479 437 550 402 573 029 4,1

Sum kategori 03.10 34 263 820 32 547 495 36 306 473 11,5
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Det er utarbeidet egne strategier for de 16 første 
landene, med bærekraftsmålene som en rød tråd i 
samarbeidet. De flerårige strategiene skal sikre 
forutsigbarhet. Samarbeidet tar utgangspunkt i 
eksisterende bilaterale relasjoner, landenes egne 
prioriteringer og en vurdering av hvilke områder 
Norge har best forutsetninger for å bidra til. Støt-
ten bevilges over en rekke budsjettposter og base-
rer seg på samarbeid med ulike lokale, nasjonale 
og internasjonale organisasjoner og partnere. Inn-
retningen av støtten er avhengig av innsatsen i det 
enkelte land. Forutsigbarhet er viktig i langsiktig 
utviklingssamarbeid, og det er ønskelig å opprett-
holde om lag samme nivå på støtten over flere år. 
Vedlegg 1, Bilateral bistand i 2020, viser støtte til 
de enkelte land (multilateral støtte er ikke inklu-
dert) fordelt på kapittel og post i 2020.

Partnerlandstrategien for Den demokratiske 
republikken Kongo (DR Kongo) ferdigstilles før 
årsskiftet. Norsk engasjement skal støtte landets 
nasjonale utviklingsplan for 2019–2023, og FNs 
rammeverk for samarbeid med DR Kongo for 
2020–2024. Norsk innsats skal særlig styrke 
beskyttelse av sivile og respekt for menneskeret-
tighetene. Dessuten skal Norge støtte arbeidet 
mot moderne slaveri og seksualisert og kjønns-
basert vold. Videre skal norsk støtte medvirke til 
å møte humanitære behov og fremme fredsbyg-
ging. Norge skal også bidra til landbruksutvikling 
og bærekraftig naturressursforvaltning, særlig for 
skog, matsikkerhet, klimatilpasning og fattig-
domsreduksjon. Det er et mål å styrke samspillet 
mellom humanitær innsats, langsiktig utvikling og 
fredsbygging. Den norske støtten til DR Kongo 
var i 2020 på 294,3 mill. kroner. DR Kongo ble 
partnerland i 2021 og det ble opprettet en norsk 
ambassade i Kinshasa samme år.

Kategori 1 Partnere for langsiktig utvikling

Det viktigste for Norges samarbeid med Colombia 
er oppfølgingen av fredsavtalen mellom colombi-
anske myndigheter og Fuerzas Armadas Revoluci-
onarias de Colombia (FARC), samt at forhandlin-
ger mellom colombianske myndigheter og Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN) gjenopptas. 
Fredsavtalen omfatter bl.a. et system for over-
gangsrettferdighet, reintegrering av tidligere 
FARC-soldater, jobbskaping og mer langsiktige 
prosesser som landreform. Implementeringen av 
fredsavtalen er utfordrende, og situasjonen for tid-
ligere FARC-soldater, miljø- og MR-forkjempere 
og andre sivilsamfunnsledere og aktivister er for-
verret. I lys av dette og uroen i 2021, vil Norge i 
2022 fokusere sterkere på menneskerettighets-

dimensjonen i utviklingssamarbeidet. Et annet 
satsingsområde er samarbeid for å bidra til redu-
sert avskoging i Colombia, jf. omtale i Klima- og 
miljødepartementets Prop. 1 S (2021–2022). I 2022 
vil bistanden fortsette å handle om gjennomførin-
gen av fredsavtalen, inkludert videreføring av pro-
grammene Olje for utvikling og Fisk for utvikling. 
I 2020 var norsk støtte på 523 mill. kroner.

Borgerkrigen i Tigray vanskeliggjør viderefø-
ringen av utviklingssamarbeidet med Etiopia. Det 
økte konfliktnivået i 2020 ble ytterligere forverret 
i 2021. Kombinert med pandemi og innskrenket 
politisk handlingsrom har dette begrenset deler 
av utviklingssamarbeidet og i tillegg ført til økt 
norsk humanitær innsats. Utviklingen utgjorde et 
alvorlig tilbakeslag for reformprosessen. I lys av 
dette er det igangsatt en revisjon av partnerlands-
strategien og det bilaterale utviklingssamarbeidet 
med Etiopia. Norsk støtte til Etiopia i 2020 var på 
735,9 mill. kroner.

Næringsutvikling er sentralt for norsk innsats i 
Ghana. Det norske bistandsengasjementet priori-
terer kapasitetsbygging og naturressursforvalt-
ning bl.a. gjennom programmet Fisk for utvikling. 
Sistnevnte er viktig for å støtte livsgrunnlaget for 
lokalbefolkningen og særlig sårbare grupper. 
Norsk støtte i 2020 var på 24,3 mill. kroner. Ghana 
er medlem av Høynivåpanelet for en bærekraftig 
havøkonomi og trer inn i FNs sikkerhetsråd i 2022.

Samarbeid om klima, hav, energi og felles inn-
sats for å styrke det multilaterale systemet står 
også sentralt i samarbeidet med Indonesia. Indo-
nesia er medlem av Høynivåpanelet for en bære-
kraftig havøkonomi. Videre er demokrati, likestil-
ling og respekt for menneskerettighetene, spesi-
elt for sårbare grupper, en viktig del av samarbei-
det. Samspillet mellom disse elementene er viktig 
for at Indonesia skal kunne oppnå bærekraftsmå-
lene. Norsk støtte i 2020 var på 554,5 mill. kroner.

Utviklingssamarbeidet med Malawi skal støtte 
landets nasjonale strategi for vekst og utvikling. 
Helse, utdanning, ernæring og matsikkerhet, og 
sammenhengen mellom disse tematiske områ-
dene, er hovedprioriteringer for samarbeidet. 
Videre er demokrati, likestilling og respekt for 
menneskerettighetene, spesielt for sårbare grup-
per, viktig. Klimatilpasning for å skape mer 
robuste lokalsamfunn som bedre kan håndtere 
klimaendringene, vil være et viktig norsk bidrag i 
2022. Norsk støtte i 2020 var på 491,7 mill. kroner.

Utviklingssamarbeidet med Mosambik skal 
bidra til fattigdomsbekjempelse, matsikkerhet, 
demokratisk utvikling og godt styresett, jobbska-
ping og økt energitilgang. Dette er i tråd med 
Mosambiks egne nasjonale planer. Sårbare grup-
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per, rettighetsperspektivet og likestilling vektleg-
ges i all norsk bistand til landet. Politisk dialog 
med myndighetene, faglig samarbeid og partner-
skap med multilaterale og frivillige organisasjoner 
er blant virkemidlene for å nå målene. Mosambik 
rammes ofte av naturkatastrofer. Derfor vektleg-
ges klimatilpasning og mer robust gjenoppbyg-
ging i innsatsen for matsikkerhet og energiforsy-
ning. Den væpnede konflikten nord i landet, kli-
maendringer, covid-19 og den allerede omfattende 
fattigdommen, fører til en kompleks sikkerhetspo-
litisk, humanitær, sosial og økonomisk situasjon. 
Dette fordrer en helhetlig respons med humani-
tær innsats, langsiktig bistand og støtte til freds-
bygging. Norge vil vektlegge tiltak som kan bidra 
til stabilitet, varig fred, økonomisk utvikling, jobb-
skaping, økt matvaresikkerhet og godt styresett. 
Norge bistår i fredsprosessen mellom regjerings-
partiet Frente de Libertação de Moçambique 
(Frelimo) og Resistência Nacional Moçambicana 
(Renamo). Langvarig samarbeid om gjennom-
føringen av den nasjonale handlingsplanen for 
kvinner, fred og sikkerhet videreføres. Det gjør 
også støtten til godt styresett og programmer om 
ressursforvaltning, herunder fornybar energi og 
hav. Norsk støtte i 2020 var på 460,3 mill. kroner.

Norge har gjennom flere år hatt et bredt 
utviklingssamarbeid med Myanmar. Viktige 
områder har vært godt styresett, menneskerettig-
heter, næringsutvikling, helse, utdanning, sivilt 
samfunn, fred og forsoning og politiske og økono-
miske reformprosesser. Myanmar er satsingsland 
for kvinner, fred og sikkerhet. Etter militærkuppet 
1. februar 2021, besluttet regjeringen å fryse stat-
til-stat-programmene for faglig samarbeid mellom 
norske og myanmarske offentlige institusjoner. 
Denne bistanden gjelder særlig områder som 
naturressursforvaltning, energi, miljø, klima, 
bærekraftig hav, Olje for Utvikling og Fisk for 
Utvikling. En omlegging av bistanden til Myan-
mar vil prioritere humanitær innsats, menneske-
rettigheter og freds- og demokratiseringsarbeid. 
Partnerlandsstrategien vil revideres når det er 
mer klarhet i den politiske situasjonen i landet. 
Total norsk støtte til Myanmar var på 292,2 mill. 
kroner i 2020.

Norge har et langvarig og omfattende engasje-
ment i Nepal, som er et av Asias fattigste land. Det 
overordnede målet er å bidra til å nå bærekraftsmå-
lene. I tråd med Nepals egne utviklingsplaner 
bidrar Norge til inkluderende utdanning for alle, 
velfungerende styresett på lokal-, provins- og nasjo-
nalt nivå, og økt tilgang til fornybar energi. Andre 
prioriterte innsatsområder er likestilling, mennes-
kerettigheter og klima. Dette er avgjørende for 

bærekraftig utvikling i landet. Støtte til sårbare 
grupper står sentralt i alle deler av samarbeidet 
med Nepal. Norge støtter også andre sektorer, som 
helse, gjennom norske frivillige organisasjoner, og 
forsknings- og universitetssamarbeid. Total bistand 
til Nepal utgjorde 308,5 mill. kroner i 2020.

Den norske innsatsen i Tanzania skal mobili-
sere egne nasjonale ressurser, øke respekten for 
menneskerettighetene og utvikle rammevilkårene 
som fremmer private investeringer, jobbskaping 
og økonomisk vekst. Dette er i tråd med Tanza-
nias egen utviklingsplan og strategi, som har som 
overordnet mål å gjøre landet til et mellominn-
tektsland innen 2025. Sentrale, tematiske områder 
for samarbeidet er styrket demokratisk utvikling 
og bedre vern av ytringsfriheten, økt energitil-
gang, effektivisering av landbruket og økt mat- og 
ernæringssikkerhet og bedret styresett. Viktige 
virkemidler for å nå målene er politisk dialog, 
kunnskapsformidling, samarbeid med frivillige 
organisasjoner og forskningssamarbeid. Norsk 
støtte i 2020 var på 439,8 mill. kroner.

Den norske innsatsen i Uganda skal bidra til å 
redusere landets fattigdoms- og utviklingsutfor-
dringer. Støtte til fornybar energi og bærekraftig 
forvaltning av naturressurser gjennom Olje for 
utvikling, skal bidra til mobilisering av landets egne 
ressurser, næringsutvikling og jobbskaping. Demo-
kratisk utvikling og fremme av respekt for mennes-
kerettighetene er andre hovedprioriteringer. Å 
styrke kvinners rettigheter er både et fokusområde 
og en tverrgående prioritering. Støtte til sårbare 
befolkningsgrupper vektlegges. Dette gjelder sær-
lig sårbare flyktninger og fattige vertssamfunn. 
Uganda huser over 1,4 millioner flyktninger og er 
dermed Afrikas største vertsland, og tredje største 
mottaker av flyktninger i verden. Norsk støtte til 
Ugandas flyktningerespons går primært gjennom 
FN-systemet og sivilt samfunn, og bidrar til å 
fremme sammenhengen mellom humanitær inn-
sats og langsiktig utviklingsbistand. Norsk støtte 
var på 312,4 mill. kroner i 2020.

Kategori 2 Partnere for stabilisering og konfliktfore-
bygging

Norge har hatt et bredt utviklingssamarbeid med 
Afghanistan gjennom en rekke år. Sentrale sekto-
rer har vært sikkerhet og stabilitet, forbedret sty-
resett og styrket økonomisk og sosial utvikling. 
Etter at NATO-oppdraget ble avsluttet i juli 2021 
har Taliban tatt kontroll over landet. Situasjonen 
er fremdeles uoversiktlig og det kan potensielt 
skje nye omveltninger. Dette har endret de grunn-
leggende premissene for utviklingssamarbeidet. 
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Både Norge og andre giverland, utviklingsbank-
ene og FN ønsker å videreføre støtte til det 
afghanske folket, men det må gjøres nærmere 
vurderinger av hvordan støtten kan innrettes. Det 
vil ikke være mulig å fortsette med direkte støtte 
til myndighetene i den nåværende situasjonen, og 
forutsetningene for videre arbeid gjennom ikke-
statlige og multilaterale aktører er foreløpig uav-
klart. Så fremt det er mulig vil Norge fortsatt 
bidra til utviklingen i landet, men bistandsporte-
føljen må endres i lys av de nye forutsetningene, 
inkludert økende humanitære behov. I omleggin-
gen av bistanden vil utdanning, og integrert lands-
bygdutvikling, herunder næringsutvikling og 
jobbskaping, være viktige prioriteringer. Videre 
vil helse vurderes som ny prioritering. Også men-
neskerettigheter, inkludert kvinners rettigheter 
og anti-korrupsjon er prioritert. Virkemidler for å 
nå målene vil først og fremst være støtte til multi-
laterale og ikke-statlige organisasjoner, men også 
initiativ som bidrar til politisk dialog for å bygge 
mer inkluderende samfunnsstrukturer vil være 
aktuelt. Norsk støtte i 2020 var på 746 mill. kroner. 
Dette inkluderer flere budsjettposter, herunder 
humanitær støtte.

I Mali støtter Norge etableringen av demokra-
tiske institusjoner, jobber for å motvirke konflikt 
og bidrar til stabilitet og bærekraftig utvikling. 
Militærkuppet i august 2020 og kuppet i mai 2021 
ble fordømt av det internasjonale samfunnet. 
Norge støtter overgangen til et sivilt styre, samt 
en inkluderende nasjonal dialog som skal legge 
grunnlaget for retur til et konstitusjonelt demo-
krati. Gjennomføringen av fredsavtalen fra 2015 er 
fortsatt et sentralt mål for norsk støtte. Viktige 
bidrag for å nå målene er både personell og utstyr 
til FN-operasjonen MINUSMA og støtte til freds- 
og forsoningsinnsats på lokalt nivå. Utviklings-
samarbeidet vektlegger i tillegg godt styresett og 
menneskerettigheter, inkludert kvinners rettighe-
ter, matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og 
utdanning. Støtten var i 2020 på 264,3 mill. kroner.

Det norske samarbeidet med Niger ses i sam-
menheng med øvrig norsk innsats i Sahel. Innsat-
sen støtter myndighetenes egen innsats for en 
bærekraftig utvikling og retter seg spesielt mot 
utdanning, seksuell og reproduktiv helse og ret-
tigheter, matsikkerhet og klimarobust landbruk. 
Støtten var på 211,5 mill. kroner i 2020.

Innsatsen i Palestina søker å bidra til en to-
statsløsning ved å sette palestinske selvstyre-
myndigheter bedre i stand til å utøve sine funksjo-
ner. Selvstyremyndighetene bør arbeide i tråd 
med demokratiske prinsipper og godt styresett, 
gjennom å styrke sivilsamfunnet, likestilling og 

respekt for menneskerettighetene, samt å bedre 
levekårene for den palestinske befolkningen. Vik-
tige virkemidler for å nå målene er budsjettstøtte 
til palestinske selvstyremyndigheter, støtte til 
helse, energi, utdanning, anti-korrupsjonsarbeid 
og sivilt samfunn, humanitær bistand, samt kjer-
nestøtte til FNs organisasjon for palestinske flykt-
ninger (UNRWA). Den samlede støtten, inkludert 
humanitær bistand og kjernestøtte til UNRWA, 
var på 790,5 mill. kroner i 2020.

I Somalia støtter Norge myndighetenes gjen-
nomføring av reformer innenfor økonomi, demo-
krati, utvikling og sikkerhet. Engasjementet for 
fred, politisk stabilisering og økonomisk- og sosial 
utvikling står sentralt. Norges viktigste priorite-
ringer er støtte til å utvikle et velfungerende myn-
dighetsapparat, å videreutvikle den føderale sta-
ten, å forbedre økonomiforvaltningen, fremme 
kvinners deltakelse i politikken og å sikre nødven-
dige tjenester til befolkningen. Støtten i 2020 var 
på 614 mill. kroner.

Norges støtte til Sør-Sudan er konsentrert om 
fredsprosessen, stabiliseringstiltak og humanitær 
innsats. Fredsavtalen, som ble inngått i september 
2018, har gitt bedre rammevilkår for å iverksette 
stabiliserings- og utviklingstiltak som kommer 
befolkningen til gode. Fredsprosessen er fremde-
les skjør, og den humanitære situasjonen forver-
res. Å legge til rette for politisk dialog mellom par-
tene til avtalen og aktører som ikke er tilsluttet 
fredsavtalen, er et viktig bidrag for å nå målene. 
Norge bidrar også med personell til FN-operasjo-
nen UNMISS og støtte til freds- og forsoningsinn-
sats på lokalt nivå. Støtten i 2020 var på 638 mill. 
kroner.

Covid-19-responsen over bistandsbudsjettet i 2020

Pandemien og global respons

Covid-19-pandemien har synliggjort behovet for 
styrket internasjonalt samarbeid. Verdens helse-
organisasjon (WHO) har et overordnet ansvar for 
å koordinere den globale helseinnsatsen under 
pandemiske utbrudd, og Norge har støttet opp om 
WHOs lederskap. Pandemien har ført til store, 
negative sosioøkonomiske konsekvenser for fat-
tige land og utsatte befolkningsgrupper. Norge 
har støttet FNs koordinerende rolle og bredt 
anlagte innsatser for å bøte på mange av de mest 
akutte utfordringene. Norge tok i mars 2020 initia-
tiv til å opprette et fellesfond for å sikre samstemt 
arbeid i FNs landteam for å motvirke de sosioøko-
nomiske virkningene av pandemien. Dette fondet 
er evaluert med godt resultat. Det er også gitt 
betydelig humanitær støtte til covid-19-innsats. 
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Norge har også bidratt gjennom de multilaterale 
utviklingsbankene med tilpassede lån og støtte-
ordninger til rask respons i fattige land. Den bety-
delige kriseresponsen Norge støttet gjennom 
utviklingsbankene og Det internasjonale penge-
fondet (IMF) har krevd tett dialog mellom ban-
kene, fondet og medlemslandene.

Norge tok i 2020 på seg en lederrolle i arbeidet 
med å sikre rettferdig og likeverdig global tilgang 
til vaksiner, medisiner og tester. Sammen med 
Sør-Afrika leder Norge fasiliteringsrådet for Det 
globale partnerskapet for fremme av utvikling, 
produksjon og rettferdig tilgang til vaksiner, medi-
siner og testutstyr for å håndtere covid-19-pande-
mien globalt, ACT-Accelerator (ACT-A). WHO og 
Europakommisjonen er vertskap for ACT-A. 
Arbeidet skjer på tvers av eksisterende internasjo-
nale institusjoner og er organisert i fire pilarer; 
vaksiner, medisiner, testutstyr og en tverrgående 
pilar som skal styrke helsesystemer.

Det globale samarbeidet har ført til ekstraordi-
nære resultater på kort tid. Partnerskapet ACT-A 
har bl.a. bidratt til å utvikle en rekke vaksinekan-
didater og hurtigtester i et tempo verden aldri tid-
ligere har sett. Vaksinedelen av ACT-A, COVAX, 
forventer å levere 1,4 milliarder vaksinedoser 
innen utgangen av 2021. COVAX er den pilaren 
som har mottatt mest ressurser. Den største, og 
mest umiddelbare, utfordringen er å sikre nød-
vendig finansiering til ACT-A. Norge har bidratt 
med i overkant av 4,5 mrd. kroner til ACT-A sine 
pilarer for vaksiner, behandling og tester, og dess-
uten helsesystemstyrking. En annen utfordring er 
å sikre at vaksiner, tester og medisiner når ut til 
de som trenger det, så raskt som mulig.

Utviklingsbankene bidrar også til store, multi-
laterale krafttak mot pandemien. Det er nødven-
dig for å få hjulene i gang igjen i fattige land, og 
motvirke de store tilbakeskrittene i kampen mot 
fattigdom.

Norges økonomiske bidrag til globale innsatser

Bunnplanken i Norges innsats for å bekjempe 
konsekvensene av pandemien var kjernestøtten til 
FN-organisasjoner og utviklingsbanker, og den 
langsiktige støtten til globale fond på helseområ-
det. Norges tidlige utbetaling av kjernestøtte på 
over 3,5 mrd. kroner til en rekke FN-organisasjo-
ner i 2020 bidro til avgjørende grunnfinansiering 
av disse organisasjonenes respons på pandemien. 
Norge var også tidlig ute med å utbetale kjerne-
støtte til humanitære FN-organisasjoner og nød-
hjelpsfond på om lag 1,2 mrd. kroner.

Norge har også bidratt til de multilaterale ban-
kenes respons på pandemien, og deres innsats 
mot de sosioøkonomiske konsekvensene. Gjen-
nom en vesentlig omdisponering og forsering av 
lånemidler, mobiliserte Verdensbanken alene 
USD 157 mrd. i perioden april 2020 til juni 2021.

Utover kjernestøtten til multilaterale organi-
sasjoner, bidro regjeringen i 2020 med om lag 
6 mrd. kroner for å bekjempe pandemien i utvi-
klingsland. Støtten gikk for eksempel til målret-
tede fond i bl.a. FN og IMF for å begrense de 
sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien. 
Flere norske sivilsamfunnsorganisasjoner fikk 
støtte og økt fleksibilitet til pandemirespons. 
Støtten gikk til eksisterende programmer og til-
tak, og omfattet forebygging og behandling, til-
tak for å redusere konsekvensene av sykdom, 
samt tiltak for sårbare grupper, inkludert ofre for 
seksualisert vold og overgrep.

Norsk helsebistand bidro betydelig til den glo-
bale covid-19-responsen i 2020. Norge forpliktet i 
2020 om lag 4,5 mrd. kroner til ACT-As fire pila-
rer. 1,5 mrd. kroner ble utbetalt i 2020, og 
resterende beløp utbetales i perioden 2021–2030. 
Vaksinekoalisjonen CEPI og vaksinealliansen 
Gavi har fått tilgang til hele beløpet gjennom obli-
gasjonsfinansiering fra finansieringsmekanismen 
for vaksiner, IFFIm.

Innsatser på landnivå – omstilling og gjennomføring 
av bilateral bistand

Innenfor stabiliseringsinnsatsen i Midtøsten ble 
aktivitetene i en rekke programmer forsinket som 
følge av smittevernrestriksjoner. Enkelte partnere 
lyktes likevel med å gjennomføre programmer 
med endret innretning. I et sysselsettingsprosjekt 
i Syria, Syrian Resilience Consortium, ledet av 
Care Norge, fikk for eksempel 100 personer lønn 
for å produsere gjenbrukbare munnbind og såpe 
som ble delt ut til sårbare husholdninger.

I Afrika har det vært betydelig aktivitet tross 
pandemien, med stor vilje og evne til å tilpasse 
innsatsen. Framdriften i enkeltprosjekter har like-
vel vært lavere mange steder og forsinkelsene 
merkbare. Reiserestriksjoner forhindret besøk til 
programmer og institusjoner, faglig utveksling og 
etablering av nye samarbeid. En del aktiviteter i 
regi av sivilt samfunn ble utsatt, og opplæringsak-
tivitetene ble rammet av smitteverntiltak. Nye tek-
nologiske løsninger kompenserte til en viss grad, 
men flere steder, særlig i fjerntliggende områder 
og regioner preget av konflikt, er ikke digitale løs-
ninger tilfredsstillende. Gjennomgående har pan-
demien derfor resultert i svakere resultatoppnå-
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else flere steder. I Tanzania økte eksempelvis ikke 
investeringene i landbruket som forutsett før pan-
demien, og eksportvolumet fra landbruket ble 
redusert. Resultatene innenfor økoturisme ble 
også negativt påvirket, fordi reisevirksomheten er 
redusert. I Den afrikanske union (AU) ble finansi-
elle bidrag fra medlemsland omdisponert til covid-
19-respons.

I Asia lyktes det i stor grad å videreføre den 
bilaterale bistanden. Det var viktig for å holde 
hjulene i gang under krisen og redusere de nega-
tive konsekvensene av pandemien. Programmer 
og prosjekter ble i mange tilfeller justert eller lagt 
om for å ta høyde for den endrede situasjonen, og 
det oppsto en del forsinkelser i gjennomføringen. 
Utdanning var det feltet som ble hardest rammet 
fordi skolene stengte ned i store deler av regio-
nen. Flere av landene i regionen mottok støtte via 
FNs covid-19-fond. I Afghanistan etablerte to 
norskstøttede fond egne covid-19-programmer 
ved å omprioritere innsatsen. Norge økte støtten 
til disse fondene i 2020.

I Latin-Amerika og Karibia skapte pandemien 
store utfordringer for norskstøttede bistandspro-
sjekter, men det meste av den bilaterale bistanden 
ble likevel gjennomført uten store resultatavvik. 
Omstillingsevnen hos partnere har vært stor. 
Mange endret opprinnelige planer, endret innret-
ning eller utvidet prosjektperioden betydelig. Pro-
sjektene som ble mest påvirket var samarbeid 
som inkluderte reisevirksomhet og utdannings-

relaterte prosjekter. Selv da lyktes det ofte, ved 
hjelp av endret innretning, å gjennomføre prosjek-
tet. Da skolene stengte i Haiti, endret Redd Barna 
sitt prosjekt til å inkludere kontantoverføringer til 
de mest sårbare, og psykososial støtte til elever og 
familier.

Mål- og resultatstyring

Flere evalueringer har pekt på at dagens mål- og 
resultatstyring i for liten grad benyttes til å for-
bedre resultatene på porteføljenivå og til å øke 
læringen i organisasjonen. Utenriksdepartemen-
tet vil styrke koblingen mellom målstyring og 
læring, for å øke effektiviteten i bistanden.

Det overordnede målet for norsk utviklingspo-
litikk er å redusere fattigdom, som er det første av 
de 17 bærekraftsmålene. Avhengig av formålet, vil 
ulike bærekraftsmål være førende for alle bud-
sjettpostene, og mange av postene kan støtte flere 
bærekraftsmål. Hver post henviser derfor både til 
hvilke(t) bærekraftsmål bevilgningen på posten 
særlig støtter, i tillegg til postens mål for 2022.

Postens mål er målene bevilgningen skal bidra 
til å nå og som det skal rapporteres på. Resultatin-
formasjonen i rapportdelen hentes fra mottaker-
nes egne resultatrapporter, fra organisasjonenes 
årsrapporter, samt fra gjennomganger initiert av 
Utenriksdepartementet eller Norad og fra uavhen-
gige evalueringer.
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Tabell 7.3 Bærekraftsmålene i utviklingssamarbeidet

Kap. Post Benevnelse Bærekraftsmålene som posten særlig støtter 

150 Humanitær bistand

70 Nødhjelp og humanitær bistand 2 – Utrydde sult
3 – God helse
16 – Fred og rettferdighet

71 Verdens matvareprogram (WFP) 2 – Utrydde sult

72 FNs høykommissær for flyktninger 
(UNHCR) 

2 – Utrydde sult
3 – God helse
4 – God utdanning

151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

70 Fred og forsoning 16 – Fred og rettferdighet

71 Globale sikkerhetsspørsmål og  
nedrustning

16 – Fred og rettferdighet

72 Stabilisering av land i krise og  
konflikt

16 – Fred og rettferdighet

73 FN og globale utfordringer 16 – Fred og rettferdighet

74 Pliktige bidrag til FN-organisasjoner 
mv.

1 – Utrydde fattigdom
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

152 Menneskerettigheter

70 Menneskerettigheter 5 – Likestilling mellom kjønnene
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10 – Mindre ulikhet
16 – Fred og rettferdighet

71 FNs høykommissær for menneske-
rettigheter (OHCHR)

5 – Likestilling mellom kjønnene
10 – Mindre ulikhet
16 – Fred og rettferdighet

159 Regionbevilgninger

70 Midtøsten og Nord-Afrika 3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
16 – Fred og rettferdighet

71 Europa og Sentral-Asia 16 – Fred og rettferdighet

72 Afghanistan 1 – Utrydde fattigdom
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
16 – Fred og rettferdighet
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75 Afrika 1 – Utrydde fattigdom
2 – Utrydde sult
3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
7 – Ren energi for alle
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10 – Redusere ulikhet
13 – Stoppe klimaendringene
14 – Liv under vann
16 – Fred og rettferdighet

76 Asia 1 – Utrydde fattigdom
3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
7 – Ren energi for alle
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
13 – Stoppe klimaendringene
14 – Liv under vann
16 – Fred og rettferdighet

77 Latin-Amerika og Karibia 3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
16 – Fred og rettferdighet

160 Helse

70 Helse 3 – God helse

71 Verdens helseorganisasjon (WHO) 3 – God helse

72 FNs aidsprogram (UNAIDS) 3 – God helse

161 Utdanning, forskning og faglig  
samarbeid

70 Utdanning 4 – God utdanning

71 Forskning Alle bærekraftsmålene er relevante

72 Kunnskapsbanken og faglig  
samarbeid

2 – Utrydde sult
5 – Likestilling mellom kjønnene
7 – Ren energi for alle
14 – Liv under vann
16 – Fred og rettferdighet
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Tabell 7.3 Bærekraftsmålene i utviklingssamarbeidet

Kap. Post Benevnelse Bærekraftsmålene som posten særlig støtter 
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162 Næringsutvikling, landbruk og  
fornybar energi

70 Næringsutvikling og handel 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 – Innovasjon og infrastruktur
12 – Bærekraftig forbruk og produksjon

71 Matsikkerhet, fisk og landbruk 2 – Utrydde sult
3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
12 – Bærekraftig forbruk og produksjon
14 – Liv under vann
15 – Liv på land

72 Fornybar energi 7 – Ren energi for alle
13 – Stoppe klimaendringene

73 Det internasjonale finansierings-
instituttet (IFC)

1 – Utrydde fattigdom
10 – Redusere ulikhet
13 – Stoppe klimaendringene
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

75/95 Norfund 1 – Utrydde fattigdom
7 – Ren energi for alle
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 – Robust infrastruktur
11 – Bærekraftige byer

76/96 Norfund klimainvesteringsfond 7 – Ren energi for alle
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
13 – Stoppe klimaendringene

163 Klima, miljø og hav 

70 Miljø og klima 13 – Stoppe klimaendringene
15 – Liv på land

71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin 
forsøpling

14 – Liv under vann

164 Likestilling

70 Likestilling 5 – Likestilling mellom kjønnene
16 – Fred og rettferdighet

71 FNs organisasjon for kvinners  
rettigheter og likestilling  
(UN Women)

5 – Likestilling mellom kjønnene

72 FNs befolkningsfond (UNFPA) 3 – God helse
5 – Likestilling mellom kjønnene

Tabell 7.3 Bærekraftsmålene i utviklingssamarbeidet

Kap. Post Benevnelse Bærekraftsmålene som posten særlig støtter 
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73 Sårbare grupper 3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
8 – Anstandig arbeid og økonomisk vekst
10 – Redusert ulikhet

170 Sivilt samfunn

70 Sivilt samfunn 17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

171 FNs utviklingsarbeid

70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 1 – Utrydde fattigdom
10 – Redusert ulikhet
13 – Stoppe klimaendringene
16 – Fred og rettferdighet

71 FNs barnefond (UNICEF) 1 – Utrydde fattigdom
2 – Redusere sult
3 – God helse
4 – God utdanning
5 – Likestilling mellom kjønnene
6 – Rent vann
10 – Redusert ulikhet
16 – Fred og rettferdighet

72 FNs fellesfond for bærekraftig  
utvikling

1 – Utrydde fattigdom
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

73 Internasjonale rekrutteringer og  
tilskudd til andre tiltak i FN

1 – Utrydde fattigdom
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

172 Multilaterale finansinstitusjoner  
og gjeldslette

70 Verdensbanken 1 – Utrydde fattigdom
10 – Mindre ulikhet
13 – Stoppe klimaendringene
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

71 Regionale banker og fond 1 – Utrydde fattigdom
10 – Mindre ulikhet
13 – Stoppe klimaendringene
17 – Samarbeid for å nå bærekraftsmålene

72 Strategisk samarbeid 1 – Utrydde fattigdom
10 – Mindre ulikhet
13 – Stoppe klimaendringene

73 Gjeldslette 1 – Utrydde fattigdom 

179 Flyktningtiltak i Norge

21 Spesielle driftsutgifter

Tabell 7.3 Bærekraftsmålene i utviklingssamarbeidet

Kap. Post Benevnelse Bærekraftsmålene som posten særlig støtter 
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Kap. 150 Humanitær bistand

Humanitær innsats har vært et prioritert område 
for regjeringen over flere år. Det vil også være en 
prioritet i 2022. Siden 2013 har det humanitære 
budsjettet totalt økt med 99 pst. Den humanitære 
bistanden har som mål å redde liv, lindre nød og 
ivareta menneskers verdighet i humanitære kri-
ser. FNs nødhjelpsappell for 2021 anslår at mer 
enn 235 millioner mennesker trenger humanitær 
bistand og beskyttelse. Det er en økning på 40 pst. 
fra 2020. Covid-19-pandemien har forverret en 
allerede vanskelig situasjon for befolkningen i 
land og områder som er rammet av humanitære 
kriser, og ekstrem fattigdom har økt for første 
gang på 22 år. Som følge av pandemien har de glo-
bale humanitære behovene økt betraktelig, ikke 
minst på grunn av indirekte konsekvenser som 
redusert matsikkerhet og økte beskyttelsesutfor-
dringer, inkludert seksualisert og kjønnsbasert 
vold. Stadig flere mennesker mangler mat. Væp-
net konflikt er hovedårsaken til at 270 millioner 
mennesker i 79 land2 er på grensen til – eller er 
rammet av – hungersnød. Ifølge FNs høykommis-
sær for flyktninger (UNHCR) er om lag 72 millio-
ner mennesker på flukt, hvorav over 45 millioner 
er fordrevne i eget land. For å styrke innsatsen for 
internt fordrevne, lanserte FNs generalsekretær i 
desember 2019 et høynivåpanel som skal komme 
med anbefalinger om hvordan stater kan sikre 
bedre beskyttelse og finne mer varige løsninger 
for internt fordrevne. Dette høynivåpanelet kom 
etter påtrykk fra Norge. Rapporten ble lagt fram i 
slutten av september 2021.

Post 70 Nødhjelp og humanitær bistand, kan 
overføres

Bevilgningen skal bidra til å møte, og over tid 
redusere, humanitære behov i akutte og langva-
rige kriser. Dette omfatter også støtte til reform av 

det humanitære systemet, effektivisering og styr-
ket responskapasitet, dokumentasjon og analyse, 
samt støtte til relevante politiske prosesser. 
Bevilgningen kan også finansiere humanitære til-
tak som bidrar til redusert sårbarhet. Norges 
humanitære politikk og innsats er forankret i Stra-
tegi for norsk humanitær politikk 2019–2023, 
Meld. St. 27 (2018–2019) Norges roller og interesser 
i multilateralt samarbeid, Meld. St. 24 (2016–
2017) Felles ansvar for felles fremtid – Bærekrafts-
målene og norsk utviklingspolitikk og det strate-
giske rammeverket for norsk innsats i sårbare sta-
ter og regioner.

De humanitære prinsippene, internasjonal 
humanitærrett og menneskerettighetene ligger til 
grunn for Norges humanitære innsats. Regjerin-
gen er pådriver for rask og effektiv respons, der 
humanitære organisasjoner har trygg og uhindret 
tilgang til nødlidende. Det er viktig at kjønnsper-
spektivet er integrert, og at befolkningen som er 
rammet av kriser i størst mulig grad selv blir invol-
vert, får påvirke innsatsen og stille organisasjo-
nene til ansvar.

Bevilgningen vil i hovedsak kanaliseres gjen-
nom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humani-
tære organisasjoner. Videre bidrar regjeringen til 
bedre humanitær respons gjennom strategiske 
partnerskap med Caritas Norge, Flyktninghjelpen, 
inkludert NORCAP, Kirkens Nødhjelp, Norges 
Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Disse 
partnerskapene gir forutsigbarhet både for Uten-
riksdepartementet og partnerorganisasjonene, 
samt en mer effektiv og fleksibel forvaltning.

Den operasjonelle responsen på komplekse og 
vedvarende kriser står sentralt i Norges humani-
tære innsats, som i Afghanistan, Jemen, Sahel-
regionen, Somalia og Sør-Sudan. Norge vil fortsatt 
gi betydelig humanitær støtte til Syria-krisen, 
kombinert med langsiktig støtte i nabolandene 
Jordan og Libanon. Betydelige bidrag gis også til 
nyere humanitære kriser, som Tigray-regionen i 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

022

70 Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres 4 876 854 4 778 354 5 178 789

71 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 300 000 800 000 720 000

72 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 380 000 680 000 630 000

Sum kap. 150 5 556 854 6 258 354 6 528 789

2 Fra Global Humanitarian Overview 2021 
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Etiopia, Cabo Delgado-provinsen i Mosambik og 
Myanmar.

For humanitære organisasjoner kan det være 
krevende å etterleve de humanitære prinsippene. 
Prinsippet om upartiskhet innebærer en forplik-
telse til å prioritere de mest sårbare menneskene 
med de største behovene. Trygg og uhindret til-
gang til dem som trenger det mest er en stor utfor-
dring i mange situasjoner, særlig i konfliktram-
mede områder. Med dette er det også en høy risiko 
for manglende måloppnåelse i den humanitære 
bistanden, ved at den av ulike årsaker ikke når de 
mest sårbare. 

Humanitær bistand gis ofte i uoversiktlige situ-
asjoner, med fragmentert eller fraværende 
statsmakt og politisk rivalisering. Mange av de 
langvarige krisene er i land med mye korrupsjon. 
Humanitær innsats kan innebære mange anskaf-
felser, og risikoen for misligheter er høy. Organi-
sasjonene opererer ofte med høy risiko for egen 
sikkerhet og materielle tap. Det kan også inklu-
dere risiko for at midler eller eiendeler kommer 
væpnede grupper i hende, inkludert grupper med 
tilknytning til terrorvirksomhet. Alt dette fordrer 
en systematisk tilnærming til risikovurdering og 
risikoreduserende tiltak. Partnervalg er derfor 
avgjørende. De humanitære midlene kanaliseres i 
stor grad til kjente partnere som har dokumentert 
gode rutiner. Humanitære kriser kan også forår-
sake omfattende akutte behov blant sårbare men-
nesker som bor eller oppholder seg i land som 
ikke kvalifiserer for utviklingsbistand i henhold til 
utviklingskomitéen (DAC) i OECD. I konkrete 
situasjoner vil regjeringen vurdere å bidra med 
humanitær bistand til land som ikke står på DACs 
liste over mottakerland for bistand, i tråd med det 
humanitære imperativ.

Mål 2022

Denne bevilgningen støtter bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer, 
bærekraftsmål 2 – Utrydde sult, oppnå matsikker-
het og bedre ernæring og fremme bærekraftig 
landbruk og bærekraftsmål 3 – Sikre god helse og 
fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Bevilg-
ningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Liv er reddet, nød er lindret og menneskelig 

verdighet er ivaretatt i humanitære kriser.
– Mennesker i nød har fått nødvendig beskyt-

telse og assistanse i tråd med de humanitære 
prinsippene.

Prioriteringer 2022

Bevilgningen skal bidra til rask, effektiv og 
behovsbasert respons på akutte og langvarige 
humanitære kriser med utgangspunkt i målene 
fra Strategi for norsk humanitær politikk. Gjennom 
midler som ikke er øremerket, eller mykt øremer-
kede bidrag, vil Norge forbli en viktig støttespiller 
til sentrale FN-organisasjoner på det humanitære 
området, inkludert FNs nødhjelpsfond (CERF). 
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), 
samt norske humanitære organisasjoner, i første 
rekke organisasjonene med strategiske partner-
skap, er også viktige partnere.

I tråd med prioriteringene i Strategi for norsk 
humanitær politikk, legger regjeringen særlig vekt 
på beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert 
vold, inkludert tilgang til seksuelle og reproduk-
tive helsetjenester, beskyttelse av barn og unge, 
beskyttelse av flyktninger og internt fordrevne, og 
beskyttelse av sivile mot miner og andre eksplosi-
ver. Regjeringen arbeider videre for en helhetlig 
innsats som bidrar til å forebygge og redusere 
humanitære behov i sårbare stater og regioner. 
Dette krever et godt samspill mellom humanitær 
innsats, utviklingssamarbeid og fredsbygging. 
Arbeid med forebygging og klimatilpasning, 
utdanning og helse, samt respons på de store 
flyktningkrisene, skal ses i sammenheng. Utdan-
ning blir avgjørende etter pandemien og andre 
kriser. Regjeringen fremmer også innovasjon, 
reform og effektivisering i humanitær sektor, i 
tråd med Norges forpliktelser i «Grand Bargain»-
erklæringen fra Verdens humanitære toppmøte i 
2016. Erklæringen skal nå videreføres utover den 
første femårsperioden. Den nye fasen av Grand 
Bargain vil være mer begrenset i omfang og legge 
vekt på noen få områder som er avgjørende for 
videre endring. Bl.a. vil kriserammede men-
neskers deltakelse i, og innflytelse på, humanitær 
innsats vektlegges. Norge skal være en fleksibel 
og forutsigbar giver som stiller krav til kvalitet og 
resultater. Norge har bl.a. økt antallet flerårige 
avtaler. Andelen ikke-øremerkede eller løst øre-
merkede bidrag til humanitære organisasjoner 
har også økt.

For å oppnå styrket humanitær innovasjon 
opprettet regjeringen i 2018 det humanitære inno-
vasjonsprogrammet «HIP Norway» som et treårig 
pilotprogram. Programmet, som forvaltes av Inno-
vasjon Norge, utvikler og skalerer innovative løs-
ninger for smartere, bedre, mer bærekraftig og 
kostnadseffektiv humanitær bistand. Det skaper 
også nye møteplasser for innovasjon i humanitær 
sektor og legger til rette for partnerskap mellom 



2021–2022 Prop. 1 S 99
Utenriksdepartementet
humanitære aktører og næringslivet. Tilskudds-
mottakere er norske, ikke-statlige organisasjoner 
og FN-organisasjoner med et humanitært mandat. 
Basert på gode erfaringer har regjeringen beslut-
tet å videreføre HIP Norway i 2022.

Det humanitære området er sentralt i mange 
landsituasjoner og temaer som behandles i FNs 
sikkerhetsråd. Som medlem av Sikkerhetsrådet 
vil Norge arbeide for et operasjonelt fokus som 
bidrar til best mulige rammevilkår for humanitær 
innsats i konfliktsituasjoner, hvor beskyttelse av 
sivile er én av fire hovedprioriteringer. Beskyt-
telse vil fortsatt ha høy prioritet gjennom oppføl-
gingen av den internasjonale konferansen i Oslo i 
2019 om bekjempelse av seksualisert og kjønns-
basert vold i humanitære kriser, og handlingspla-
nen for økt innsats mot landminer (Oslo-erklærin-
gen), vedtatt under Norges presidentskap for 
Minekonvensjonen i 2019. Erklæringen om 
trygge skoler får stadig større tilslutning og 
bidrar til å beskytte utdanning i konfliktområder.

Rapport 2020

Liv er reddet, nød er lindret og menneskelig verdighet er 
ivaretatt i humanitære kriser

Som følge av pandemien, ga Norge økt fleksibili-
tet og støtte slik at humanitære organisasjoner 
raskt kunne tilpasse innsatsen til de endrede 
behovene. Norge bidro med over 250 mill. kroner 
i humanitære bidrag gjennom FN og Røde Kors-
bevegelsen til direkte innsats mot pandemien, i til-
legg til den indirekte innsatsen gjennom kjernebi-
drag og landinnsatser. Norsk humanitær støtte 
bidro videre til å gi kriserammede mennesker 
assistanse og beskyttelse i de mest alvorlige 
humanitære krisene i verden, herunder i Afgha-
nistan, Den demokratiske republikken Kongo, 
Jemen, Sahel, Sør-Sudan, Syria og nabolandene, 
og landene i Tsjadsjøregionen. Norsk humanitær 
støtte ble også i 2020 i all hovedsak kanalisert 
gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske fri-
villige organisasjoner. Støtte til FN-organisasjo-
nene ble gitt på grunnlag av de FN-koordinerte 
humanitære responsplanene.

Norge ga 478 mill. kroner til FNs nødhjelps-
fond (CERF) i 2020, og var med dette den femte 
største bidragsyteren. Norge har en flerårig avtale 
med CERF og Norges bidrag utgjør om lag 10 pst. 
av det totale budsjettet. CERF bidrar til rask inn-
sats i akutte kriser og sikrer at underfinansierte 
kriser får tiltrengte midler. I 2020 bidro fondet 
med humanitær assistanse og beskyttelse til 69,3 
millioner mennesker i 59 land. CERF ga raskt 
finansiell støtte til logistikk, vann, helse og sani-

tære tjenester da covid-19 brått påvirket og 
begrenset det pågående humanitære arbeidet. 
Fondet bidro også til å bekjempe den økende 
matusikkerheten. Da en voldsom eksplosjon ram-
met Beirut i august, fikk sentrale FN-organisasjo-
ner tilsagn om støtte samme dag, slik at de kunne 
reagere umiddelbart. Støtte til kvinneorganisasjo-
ner og til arbeidet mot seksualisert og kjønnsba-
sert vold ble spesielt prioritert i 2020, i tillegg til 
andre beskyttelsestiltak. De største mottakerlan-
dene av midler fra CERF var Sudan, DR Kongo, 
Jemen, Syria, og Etiopia.

Siden juni 2020 har Norge gjennom formann-
skapet i Den internasjonale Røde Kors-komiteens 
(ICRC) givergruppe fremmet prioriteringer i den 
humanitære strategien. I det halvårlige møtet høs-
ten 2020 løftet Norge sentrale prioriteringer innen 
beskyttelse, inkludert beskyttelse av barn og digi-
tale utfordringer i ICRCs arbeid og givernes enga-
sjement med organisasjonen. Forumet var også 
en anledning til å fremme beskyttelse av utdan-
ning og implementering av erklæringen om 
trygge skoler, noe som har ført til økt engasje-
ment fra ICRC.

Norge bidro med over 600 mill. kroner til 
ICRCs innsats i 2020. ICRC jobbet i 100 land med 
beskyttelse, assistanse og forebygging, herunder 
etterlevelse av internasjonal humanitær rett. ICRC 
responderte i konfliktsituasjoner med bl.a. støtte 
til frihetsberøvede og savnede, utdeling av kontan-
ter, helse, vann og sanitær, inkludert covid-19-til-
tak, og rettsmedisinsk arbeid. De arbeidet sær-
skilt med barn rammet av konflikt, bl.a. ved inn-
sats for trygg tilgang til utdanning, psykososialt 
arbeid og gjenopprettelse av familieforbindelser. I 
2019 besøkte ICRC nærmere 1 300 steder som 
benyttes til varetekt i væpnet konflikt og bidro til å 
gjenopprette kontakten mellom familiemedlem-
mer gjennom Røde Kors-meldinger og tilretteleg-
ging for telefon- og videosamtaler, mens antallet 
slike besøk var 1 043 i 2020, da flere steder var 
utilgjengelige pga. covid-19-restriksjoner. I 2020 
reparerte eller bygget ICRC vann-, sanitær- og 
annen infrastruktur som ga nærmere 35 millioner 
mennesker rent vann og sanitærfasiliteter, på linje 
med støtten i 2019. ICRC støttet 577 helsestasjo-
ner og 388 sykehus i 2019, mens de i 2020 støttet 
659 helsestasjoner og 599 sykehus.

I 2020 ble det inngått syv strategiske partner-
skap med de norske humanitære organisasjonene 
Caritas Norge, Flyktninghjelpen, inkludert NOR-
CAP, Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk 
Folkehjelp og Redd Barna. Disse var sentrale 
partnere i gjennomføringen av regjeringens 
humanitære politikk, og bidro til effektiv, opera-
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sjonell respons i tråd med de humanitære prinsip-
pene. Organisasjonene løftet også sentrale tema i 
den humanitære politikken, som etterlevelse av 
internasjonal humanitærrett. Partnerskapsavta-
lene gjelder for fire år med en årlig ramme på 
1,7 mrd. kroner.

Partnerskapene har gitt forutsigbare og fleksi-
ble rammer for de norske organisasjonene og 
bidro til bedre respons på de mange langvarige og 
komplekse krisene. De krisene som mottok mest 
humanitær støtte under disse partnerskapsavta-
lene var krisene i Syria, Afghanistan og Jemen. 
Avtalene inkluderer fleksible midler som skal bru-
kes til nye eller økte humanitære behov. Denne 
fleksibiliteten gjør at organisasjonene kan respon-
dere raskt på akutte kriser. Norges Røde Kors 
kunne for eksempel raskt bidra med humanitær 
assistanse til den rammede befolkningen i 
Nagorno-Karabakh da det brøt ut væpnede kam-
per høsten 2020. Gjennom partnerskapet med 
Kirkens Nødhjelp ble det gitt støtte til covid-19-
innsats i ti land.

Syriakrisen fortsatte på det tiende året, med 
store lidelser for sivilbefolkningen og små utsikter 
til snarlig bedring. Den vanskelige økonomiske 
situasjonen ble forverret av sanksjoner og korona-
pandemien. De fleste nødlidende var fortsatt 
avhengige av internasjonal humanitær bistand for 
å overleve. Selv om det fireårige Syrialøftet om 
10 mrd. kroner til Syria og nabolandene ble inn-
fridd i 2019, ble den humanitære responsen på 
Syriakrisen prioritert høyt også i 2020 med over 
1,3 mrd. kroner i humanitær støtte til Syria og 
nabolandene Libanon, Jordan og Tyrkia. En sterk 
økning i matvareprisene i løpet av 2020 førte til 
sult og feilernæring. I samarbeid med Verdens 
matvareprogram (WFP) og FNs barnefond 
(Unicef) bidro Norge til at syrere over hele landet 
mottok månedlig matvareassistanse og ernær-
ingstilskudd til barn. Gjennom norsk støtte til bl.a. 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 
fikk mennesker på flukt i Syria støtte til husly og 
livsopphold. Utdanning var en sentral del av den 
norske Syria-innsatsen. Satsingen på beskyttelse 
av skoler og tilgang til utdanning ble videreført 
med Unicef som viktigste samarbeidspartner for å 
sikre grunnskoleutdanning. Unicef hadde også et 
program for barns mentale helse og psykososiale 
situasjon, som nådde ut til mer enn 90 000 barn 
(49 pst. jenter).

Etter mange år med krig og konflikt omtaler 
FN situasjonen i Jemen som verdens verste huma-
nitære krise, hvor nær 80 pst. av befolkningen har 
behov for humanitær beskyttelse og assistanse. 
Norge bidro med 250 mill. kroner i humanitær 

respons på krisen. Gjennom Flyktninghjelpens 
innsats fikk internt fordrevne tilgang til livred-
dende beskyttelse og assistanse. WFP bidro til å 
avhjelpe akutt sult i noen av de mest konfliktfylte 
områdene. Barn er spesielt utsatt og Redd Barnas 
innsats var særlig rettet mot beskyttelse av barn i 
krise hvor nær 7 000 barn fikk beskyttelse, inklu-
dert utdanning og ernæring. Krigen har rammet 
helsefasiliteter i Jemen hardt, og kun halvparten 
av disse var operative i 2020. Dette ble særlig pre-
kært under pandemien. Norges Røde Kors bidro 
til at en covid-19-behandlingsklinikk ble etablert i 
Aden i Jemen.

Situasjonen i Tigray-regionen i Etiopia ble 
akutt kritisk etter at det brøt ut konflikt i begyn-
nelsen av november 2020. Norge ga mot slutten av 
2020 nærmere 27 mill. kroner i respons på krisen 
og til etiopiske flyktninger i Sudan. Gjennom 
UNHCR, ICRC og det humanitære landfondet fikk 
internt fordrevne, flyktninger og vertsamfunn 
styrket beskyttelse, bedre helsetilbud, vann og 
sanitære tjenester.

Den humanitære og sikkerhetsmessige situa-
sjonen i hele Sahel-regionen forverret seg betyde-
lig i 2020, med ytterligere behov som følge av pan-
demien. Norge økte den humanitære innsatsen til 
Tsjadsjøregionen og Sahel til henholdsvis 
160 mill. og 131 mill. kroner for 2020. Gjennom 
støtte til FN, ICRC og norske strategiske partner-
organisasjoner bidro Norge til beskyttelse av 
sivile og støtte til mennesker på flukt med mat og 
vann, husly, utdanning, helse og innsats mot sek-
sualisert og kjønnsbasert vold.

Mennesker i nød har fått nødvendig beskyttelse og 
assistanse i tråd med de humanitære prinsippene

Norge arbeidet i 2020 med oppfølgingen av hand-
lingsplanen for økt innsats mot landminer, som 
ble vedtatt under Norges presidentskap for Mine-
konvensjonen i 2019. Norge støttet arbeidet med 
rydding av landminer, i tillegg til klasevåpen og 
andre eksplosive rester av krig, gjennom partner-
skap med organisasjoner som Norsk Folkehjelp, 
Halo Trust og Mines Advisory Group (MAG). 
Den internasjonale kampanjen for å forby landmi-
ner (ICBL) overvåker og rapporterer om framdrif-
ten i Minekonvensjonen. Videre støttet Norge 
arbeidet med undervisning av lokalsamfunn i 
minerisiko, styrket oppslutningen og implemente-
ringen av relevante konvensjoner, og rehabilite-
ring av personer som er rammet av landminer 
eller tilsvarende våpen. Disse norskstøttede aktivi-
tetene er gjennomført i 20 land. Norsk Folkehjelp 
er en sentral aktør innen humanitær rydding av 
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landminer og andre typer eksplosiver etterlatt 
etter krig, samt kapasitetsbygging for mineryd-
ding hos nasjonale myndigheter. Med støtte fra 
Norge fjernet Norsk Folkehjelp i 2020 42 466 land-
miner og andre typer eksplosiver, om lag 1,5 milli-
oner mennesker har nytt godt av denne innsatsen.

I 2020 bidro Norge med om lag 339 mill. kro-
ner til innsats mot seksualisert og kjønnsbasert 
vold (SGBV). Bidragene er en del av den treårige 
forpliktelsen om 1 mrd. kroner som ble annon-
sert i 2019 under den internasjonale SGBV-konfe-
ransen i Oslo. Under åpningen av FNs generalfor-
samling i 2020 arrangerte Norge i samarbeid 
med medarrangørene for Oslo-konferansen, et 
virtuelt høynivåmøte om SGBV for å synliggjøre 
globale resultater i etterkant av konferansen. 
Norge trappet opp støtten til ICRCs særskilte 
SGBV-appell og styrket samarbeidet med FNs 
befolkningsfond (UNFPA), inkludert støtte til 
respons på økte behov som følge av covid-19-pan-
demien. I løpet av året nådde UNFPA flere enn 10 
millioner mennesker med livreddende tjenester 
som beskyttelse mot SGBV og seksuell og repro-
duktiv helse i bl.a. Afghanistan, Irak, Syria og 
Jemen. Norge støttet også Kirkens Nødhjelps 
arbeid i bl.a. Libanon, Syria og ved Panzi-syke-
huset i DR Kongo. Kvinner, menn og barn utsatt 
for SGBV fikk beskyttelse, helsetjenester og psy-
kososial støtte. I 2020 var Norge største giver til 
de humanitære beredskapsordningene ProCap 
og GenCap som bidrar med ekspertise på beskyt-
telse, kjønnsperspektivet og SGBV til FN-
systemet i humanitære kriser.

Satsingen på beskyttelse av skoler og tilgang til 
utdanning i krise og konflikt ble videreført. Erklæ-
ringen om trygge skoler som ble lansert i Oslo i 
2015, har nå mer enn 105 stater tilsluttet og er et 
etablert instrument for beskyttelse av barn. Sam-
arbeidet med Redd Barna, FNs spesialrepresen-
tant for barn og væpnet konflikt og Unicef er sen-
tralt for dette og andre beskyttelsestiltak rettet mot 
barn i konfliktsituasjoner. Unicef var den viktigste 
samarbeidspartner i arbeidet med å sikre beskyt-
telse av barn i Syria og syriske flyktningbarn i 
nabolandene inkludert grunnskoleutdanning. 
Nedstenging av skoler på grunn av covid-19 store 
deler av året førte til særlig store utfordringer for 
organisasjonene med å nå ut med tilstrekkelig 
alternativ opplæring. Innovative løsninger og fjern-
undervisning gjennom smarttelefon og internett 
ble en løsning mange steder. Til tross for covid-19 
nådde Unicef 32,6 millioner barn med utdanning, 
som tilsvarte hele 68 pst. av måltallet for 2020. I til-
legg nådde hjemmebasert fjernundervisning mer 
enn 300 millioner barn i 109 land.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 5 178,8 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 400 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021.

Post 71 Verdens matvareprogram (WFP), 
kan overføres

Bevilgningen dekker kjernestøtte til Verdens mat-
vareprogram (WFP), dvs. bidrag som ikke er øre-
merket enkeltland. Øremerkede bidrag til enkelt-
land dekkes under kap. 150 Humanitær bistand, 
post 70 Nødhjelp og humanitær bistand.

WFP er verdens største humanitære aktør 
med mandat til å redde liv gjennom å bidra til mat-
sikkerhet i konfliktsituasjoner og etter naturka-
tastrofer. WFP har et todelt mandat, der rundt 
80 pst. av ressursene går til humanitær innsats. 
De resterende midlene går til forebygging og 
langsiktig utviklingsinnsats for å forhindre sårbar-
het og framtidige matkriser. WFP støtter bl.a. sko-
lematprogrammer i 59 land, som ofte har positive 
ringvirkninger for utdanning og lokal matproduk-
sjon. WFP har også ansvar for logistikk og trans-
port i humanitære operasjoner.

Mål 2022

Denne bevilgningen støtter særlig bærekraftsmål 
2 – Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre 
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. 
Bevilgningen skal bidra til at WFP når sine strate-
giske mål. WFP utarbeider i 2021 en ny femårig 
strategi for perioden 2022–2026. Planen skal ved-
tas av medlemsstatene på WFPs styremøte i 
november 2021, og vil bli førende for målene for 
bevilgningen. I dette arbeidet vil regjeringen 
fremme mål i henhold til Strategi for norsk huma-
nitær politikk 2019–2023.

Prioriteringer 2022

Norge sitter i WFPs styre for perioden 2020–2022. 
Særlige prioriteringer for Norge i styrearbeidet vil 
fortsatt være beskyttelse av sivile, inkludert beskyt-
telse mot seksualisert og kjønnsbasert vold som en 
integrert del av alt arbeid, i tråd med WFPs nye 
beskyttelsespolicy. Videre vil Norge prioritere 
involvering av kriserammet befolkning, kjønnsper-
spektivet i WFPs operasjonelle innsatser, helhetlig 
innsats og FN-reform. Dessuten vil Norge legge 
vekt på humanitær innovasjon og grønnere huma-
nitære responser, godt humanitært giverskap, her-
under fleksibel og forutsigbar finansiering, sterke 
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kontroll-, og risikosystemer, økonomistyring samt 
arbeid mot seksuell trakassering.

Rapport 2020

I 2020 var Norge den åttende største giveren til 
WFP med i overkant av 934 mill. kroner. Av dette 
var 300 mill. kroner kjernestøtte.

71 pst. av WFPs midler gikk i 2020 til 18 land 
rammet av kriser av stort omfang, dette inklu-
derte DR Kongo, Jemen, Nigeria, det sentrale 
Sahel, Syria og Sør-Sudan. WFPs største landpro-
gram i 2020 var Jemen, til tross for at finansierin-
gen til dette landprogrammet ble redusert med 
21 pst. i forhold til året før (i 2020 USD 1,1 mrd.). 
De største landprogrammene for øvrig var i Sør-
Sudan (USD 0,61 mrd.), Syria (USD 0,51 mrd.), 
Etiopia (USD 0,45 mrd.) og Sudan (USD 
0,40 mrd.).

WFPs logistikk- og transportinnsats ble bety-
delig trappet opp som følge av covid-19-pande-
mien. WFP transporterte humanitært personell, 
medisiner og nødhjelpsutstyr i og mellom land. 
De satte også opp feltsykehus for helsepersonell 
og humanitære arbeidere. Dette var helt avgjø-
rende for at humanitære aktører kunne bli 
værende og bidra til beskyttelse og assistanse der 
behovene er størst.

Redusert matusikkerhet og sult i rammet befolkning

Det er økende og betydelige utfordringer med 
matsikkerhet og sult i de fleste regioner som er 
rammet av konflikter, klimaendringer og indirekte 
følger av covid-19-pandemien.

WFP bisto i 2020 med matvareassistanse til 
115,5 millioner mennesker i 83 kriserammede land. 
Det er en økning på 23 pst. fra 2019. Av disse var 
19,5 millioner internt fordrevne og 11,1 millioner 
flyktninger. 18 av landene var rammet av akutte kri-
ser av stort omfang, og 71 pst. av midlene gikk til 
disse landene. WFP distribuerte 4,2 millioner tonn 
matvarer til 81 millioner mennesker i 2020 (en 
økning på 11 pst. fra 2019), og fordelte USD 
2,1 mrd. i kontantbaserte overføringer til 38,4 milli-
oner mennesker (37 pst. økning fra 2019) for å nå 
det strategiske målet om redusert sult.

I Syria nådde WFP ut med matrasjoner til 5,3 
millioner mennesker. Det er et lavere totaltall enn 
i 2019, samtidig som antallet som mottok rasjoner 
jevnt gjennom året var høyere enn året før. Res-
sursmangel gjorde imidlertid at WFP i Syria måtte 
senke kaloriverdien av hver fordelte pakke, for å 
unngå å måtte redusere antall mottakere ytterli-
gere. Nedgangen i finansieringen av landprogram-

met i Jemen (21 pst. lavere enn i 2019) resulterte i 
12 pst. nedgang i mengden av mat som ble utdelt 
sammenlignet med året før. WFP valgte å opprett-
holde antall mottakere i Jemen i 2020, men måtte 
redusere rasjonene i enkelte områder fra april og 
ut året.

I Vest-Afrika delte WFP ut matrasjoner til 18,2 
millioner mennesker i 2020. Det er en økning på 
mer enn 70 pst. sammenlignet med 2019, som 
særlig er et resultat av økte behov i det sentrale 
Sahel og i Liberia.

WFP finansierte rehabilitering og planting av 
160 800 hektar jord og skog, og mer enn 321 000 
infrastrukturtiltak, herunder veier og vannkilder.

Redusert feil- og underernæring hos utsatte barn og 
kvinner i reproduktiv alder

WFP bidro i 2020 med skolemat til 15 millioner 
skolebarn i 59 land. I tillegg omfattet særskilte 
ernæringsprogrammer 23,2 millioner barn under 
fem år. I 2020 nådde WFP et rekordhøyt antall 
mennesker – 17,3 millioner – primært barn, gra-
vide og ammende kvinner og jenter, med ernæ-
ringsspesifikke aktiviteter i 51 land. Ernærings-
programmer rettet mot underernæring ble gjen-
nomført i 69 land. WFP har arbeidet direkte med 
myndigheter for å utvikle ernæringspolitikk og 
programmer, herunder skolematprosjekter.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 720 mill. kroner for 2022. Det 
er en reduksjon på 80 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021. I 2021 var kjerne-
støtten til WFP ekstraordinært høy på grunn av 
økte behov innen matsikkerhet og som en konse-
kvens av covid-19.

Post 72 FNs høykommissær for flyktninger 
(UNHCR)

Bevilgningen dekker det norske kjernebidraget til 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 
Øremerkede bidrag til enkeltland og tema dekkes 
under post 70 Nødhjelp og humanitær bistand. 
UNHCR forblir den viktigste globale aktøren for 
beskyttelse og assistanse til flyktninger og internt 
fordrevne, og leder FN-systemets arbeid med 
beskyttelse. Mange mennesker er drevet på flukt, 
et økende antall er internt fordrevne, og behovet 
for finansiering er stort. Kjernestøtten gir forut-
sigbarhet og fleksibilitet for organisasjonen til å 
gjennomføre sin strategiske plan. Denne støtten 
muliggjør også rask respons på nye flyktningkri-
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ser og videreføring av humanitær innsats for nød-
lidende i neglisjerte kriser. Norge var syvende 
største giver av kjernestøtte til UNHCR i 2020 og 
ellevte største giver totalt.

Norge er også blant landene som målt per inn-
bygger tar imot flest kvoteflyktninger gjennom 
UNCHR.

Mål 2022

Bevilgningen støtter bærekraftsmål 2 – Utrydde 
sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og 
fremme bærekraftig landbruk, 3 – Sikre god helse 
og fremme livskvalitet for alle, uansett alder og 4 – 
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning 
og fremme muligheter for livslang læring.

Bevilgningen skal bidra til at UNHCR når sine 
strategiske mål for perioden 2017–2021, her-
under:
– Mennesker som er drevet på flukt mottar 

beskyttelse og assistanse.
– Den globale og FN-ledede flyktningresponsen 

er godt koordinert, og legger til rette for varige 
løsninger, dvs. trygg, verdig og frivillig retur, 
gjenbosetting og integrering.

– Flyktningsituasjoner møtes med rask, effektiv 
og koordinert humanitær respons, med et 
langsiktig perspektiv på flyktningenes og vert-
slandenes utvikling.

Organisasjonen er i prosess med å utarbeide ny 
femårig strategi som vil gjelde fra 2022.

Prioriteringer 2022

Strategien for norsk humanitær politikk legger 
føringene for samarbeidet med, og støtten til, 
UNHCR. I 2022 vil gjennomføringen av UNHCRs 
strategiske plan og oppfølging av Den globale 
flyktningplattformen prioriteres. Regjeringen vil 
videreføre støtten til beskyttelsesaspektet ved 
UNHCRs arbeid og mandat. Dette inkluderer sek-
sualisert og kjønnsbasert vold, som har økt under 
pandemien. Støtten til UNHCRs arbeid med å 
finne bærekraftige løsninger for de store flykt-
ningkrisene vil også videreføres. Det vil være vik-
tig å følge opp initiativ og løfter som lanseres 
under Det andre globale flyktningforumet i 
desember 2021, inkludert vedrørende grønn 
humanitær respons. Et eksempel på dette er 
UNHCR Clean Energy Challenge. Norsk støtte til 
UNHCRs arbeid med å beskytte internt fordrevne 
vil videreføres, inkludert ved oppfølging av rap-
porten fra Høynivåpanelet for intern fordrivelse 
som lanseres høsten 2021. Regjeringen vil priori-

tere støtte til Syria og nabolandene. Norge vil også 
støtte UNHCRs innsats for å gjennomføre general-
sekretærens reformagenda, inkludert et samord-
net og resultatorientert FN.

Rapport 2020

Mennesker som er tvunget på flukt mottar beskyttelse 
og assistanse

Ifølge UNHCR var mer enn 80 millioner mennes-
ker fordrevet grunnet forfølgelse, konflikt, vold 
og menneskerettighetsovergrep i 2020, hvorav 
26,4 millioner flyktninger, 48 millioner internt for-
drevne og 4,1 millioner asylsøkere. I 2020 retur-
nerte 251 000 flyktninger til hjemlandet og 3,2 mil-
lioner internt fordrevne til sitt hjemsted. UNHCR 
prioriterte i 2020 beskyttelse og støtte til de stør-
ste flyktningkrisene i verden, inkludert Syria, 
Venezuela, Afghanistan og Sør-Sudan.

Covid-19-pandemien preget UNHCRs innsats. 
58,3 millioner flyktninger, internt fordrevne og 
statsløse fikk støtte direkte relatert til pandemien, 
og 8,6 millioner fikk støtte til indirekte konsekven-
ser av pandemien.

UNHCR fortsatte innsatsen for beskyttelse og 
støtte overfor internt fordrevne og bidro aktivt til 
Høynivåpanelet for intern fordrivelse, som ble eta-
blert i 2019 for å styrke den internasjonale innsat-
sen for denne gruppen.

Den globale og FN-ledede flyktningresponsen er godt 
koordinert, og tilrettelegger for varige løsninger, dvs. 
retur, gjenbosetting og integrering

Den nylige omorganiseringsprosessen av 
UNHCR, hvor syv regionalkontorer ble flyttet fra 
Genève til landnivå, har resultert i at UNHCR let-
tere kan tilrettelegge innsatsen i ulike land. Dette 
har vært særlig synlig i en ekstraordinær krise 
som covid-19-pandemien.

UNHCR har styrket samarbeidet med nasjo-
nale og lokale organisasjoner på landnivå. I 2020 
overoppfylte UNHCR målet om 25 pst. i «Grand 
Bargain»-erklæringen, ved å fordele 28 pst. av de 
operasjonelle ressursene til nasjonale og lokale 
organisasjoner.

FNs overordnede responsplan for covid-19 
reflekterte behovet for beskyttelse og støtte til 
flyktninger.

Den globale flyktningplattformen ble bekreftet 
av FNs generalforsamling i 2018 og legger grunnla-
get for en koordinert innsats. UNHCR er sentral for 
å tilrettelegge for varige løsninger. Støtte til gjenbo-
setting av flyktninger er en av UNHCRs kjerneopp-
gaver. Gode systemer for gjenbosetting er etablert, 
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men det er fremdeles et stort gap mellom behov og 
antall tilgjengelige gjenbosettingsplasser.

UNHCR fremmet søknader om gjenbosetting 
for om lag 34 400 flyktninger i 2020. Reiserestrik-
sjoner og stengte grenser i 2020 forsinket imidler-
tid gjennomføringen av reisene og i underkant av 
22 800 flyktninger ble overført til 22 land. I 2020 
fikk 63 200 statsløse personer innvilget eller bekref-
tet statsborgerskap med bistand fra UNHCR.

Flyktningsituasjoner er gjenstand for rask, effektiv og 
koordinert humanitær respons, med et langsiktig 
perspektiv for flyktningenes og vertslandenes utvikling

UNHCR leder koordineringen av beskyttelse av 
flyktninger og internt fordrevne i den globale 
humanitære responsen. I 2020 ledet organisasjo-
nen dette arbeidet i 29 av 32 innsatser. UNHCR 
leder også den humanitære klyngen for leirkoordi-
nering- og ledelse, samt den internasjonale huma-

nitære innsatsen for midlertidig husly. UNHCR er 
en vesentlig bidragsyter med ekspertise og analy-
ser vedørende felles humanitær innsats. I 2020 
videreførte UNHCR arbeidet med koordinering og 
ledelse av operasjoner, styrket arbeidet med 
ansvarlighet, partnersamarbeid, samt relasjoner til 
relevante myndigheter. Vedrørende UNHCRs inn-
sats for varige løsninger ble arbeidet med bære-
kraftig reintegrering av flyktninger og bosetting av 
internt fordrevne videreført, i den grad det var 
mulig til tross for pandemien.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 630 mill. kroner for 2022. Det 
er en reduksjon på 50 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021. I 2021 var kjerne-
støtten ekstraordinært høy på grunn av økt fordri-
velse som en konsekvens av bl.a. covid-19.

Kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

Dette kapittelet dekker norsk freds- og 
forsoningsinnsats, støtte til sårbare stater og regi-
oner og globale sikkerhetsutfordringer og ned-
rustning. Videre dekkes frivillige bidrag til FNs 
innsats for fred og støtte til FNs generalsekretærs 
reformagenda. Inkludert i dette er støtten under 
post 73 FN og globale utfordringer til fondet for 
stedlig koordinator-systemet, som er kjernen i 
reformen av FNs utviklingssystem, jf. omtale 
under kap. 171 FNs utviklingsarbeid.

Post 70 Fred og forsoning, kan overføres

Bevilgningen dekker tiltak for å fremme fred og 
forsoning ved å sondere og tilrettelegge for dialog 
og fredsprosesser, gjennomføre fredsforhandlin-
ger og følge opp fredsavtaler. Bevilgningen benyt-
tes også til ulike dialog- og forsoningsinitiativ. 
Videre støtter bevilgningen arbeidet for å styrke 
kvinners deltakelse i fredsprosesser og sivilt sam-
funns innsats for inkluderende fredsprosesser. 
Etter ønske fra parter i konflikt kan Norge legge 
til rette for samtaler om mulige fredsløsninger, og 
om hvordan krigens lidelser kan reduseres og fol-
keretten respekteres. Norges fredsdiplomatiske 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Fred og forsoning, kan overføres 419 348 408 260 420 260

71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning,  
kan overføres 264 853 270 060 250 060

72 Stabilisering av land i krise og konflikt,  
kan overføres 801 703 864 829 935 829

73 FN og globale utfordringer, kan overføres 311 514 218 138 308 138

74 Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv.,  
kan overføres 348 923 274 690 365 990

Sum kap. 151 2 146 341 2 035 977 2 280 277
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arbeid har et bredt geografisk nedslagsfelt i 
Afrika, Asia, Europa, Latin-Amerika og Midtøsten. 
Norge samarbeider tett med andre aktører med 
ledende roller i fredsprosesser, som FN og øvrige 
internasjonale og regionale organisasjoner.

Freds- og forsoningsarbeidet gjennomføres 
ofte i en kontekst preget av usikkerhet og politisk 
risiko. Det arbeides kontinuerlig for å redusere 
risikoen gjennom oppfølging og kontroll. Utbeta-
lingene kanaliseres gjennom norske og interna-
sjonale organisasjoner og institusjoner, FN-
systemet og internasjonale overvåkingsmekanis-
mer. Tilskudd gis både som engangsbidrag og 
gjennom rammeavtaler, i hovedsak som støtte til 
konkrete programmer og prosjekter. En del av 
bevilgningen går til å dekke den praktiske siden 
av tilretteleggingsarbeidet, og innebærer kostna-
der til bl.a. møtelokaler, transport, sikkerhetstiltak 
og annen logistikk for parter i konflikt.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige samfunn for bærekraftig utvik-
ling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer. Bevilgningen skal 
bidra til å nå følgende mål:
– Fredsprosesser og politiske dialoginitiativ har 

ført til at konflikter er forebygget, dempet og/
eller løst og til at vold er redusert.

– Fredsprosesser er inkluderende, og kvinners 
deltakelse i alle faser er styrket.

– Fredsavtaler er i samsvar med internasjonale 
standarder, inkludert når det gjelder ofres ret-
tigheter og ikke-diskriminering.

Prioriteringer 2022

Den overordnede prioriteringen for bevilgningen 
er å bringe parter sammen og tilrettelegge for 
politiske forhandlinger som kan føre til varige 
fredsavtaler. Regjeringen vil bruke medlemskapet 
i FNs sikkerhetsråd til å fremme Norges innsats 
for fred og forsoning, og trekke på vår erfaring og 
kompetanse innen dette feltet til å styrke rådets 
arbeid. Norge vil også styrke FN-sekretariatets 
evne til å drive fredsdiplomati, og deres evne til å 
støtte rådets arbeid med konfliktløsning. Fredsdi-
plomati og kvinner, fred og sikkerhet er to av fire 
norske satsingsområder i Sikkerhetsrådet.

Det norske engasjementet for en løsning på den 
politiske krisen i Venezuela er høyt prioritert. 
Regjeringen i Venezuela og opposisjonen startet 
forhandlinger i Mexico by i august 2021 ved hjelp 

av norsk tilrettelegging. Norge har oppfordret lan-
dets politiske ledere til å sette befolkningens 
interesser først, og til å gjøre sitt ytterste for å finne 
en fredelig og inkluderende løsning på konflikten. 
Forhandlingene kan bidra til å sikre en helhetlig 
løsning på krisen i landet. En videreføring av det 
norske engasjementet som tilrettelegger for de for-
melle fredsprosessene i Colombia og Filippinene 
vil fortsatt stå sentralt. Gjennomføringen av freds-
avtalen mellom regjeringen og den forhenværende 
geriljabevegelsen FARC-EP (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) 
i Colombia krever langsiktig innsats. Det gjelder 
også målet om en gjenopptakelse av forhandlings-
sporet mellom regjeringen og geriljabevegelsen 
ELN (Ejercito de Liberación Nacional – Den nasjo-
nale frigjøringshæren). Tilsvarende for fredspro-
sessen på Filippinene kreves det tålmodighet. 
Fredsprosessen mellom filippinske myndigheter 
og kommunistbevegelsen (NDFP) har lenge vært 
utfordrende. Målet om gjenopptakelse av forhand-
lingene står ved lag.

I Somalia er det aktuelt å arbeide langs flere 
spor i den nasjonale forsoningsprosessen, inklu-
dert å bidra til at partene finner en løsning for 
Somaliland. I Jemen bygges det videre på Norges 
økte engasjement fra 2021 med støtte til partenes 
og FNs forberedelser av en eventuell politisk pro-
sess.

Talibans maktovertakelse i Afghanistan har 
skapt en ny og fremdeles uklar situasjon. Når bil-
det blir klarere vil innretningen på freds- og 
forsoningsarbeidet vurderes. Vi vil ha tett kontakt 
med afghanske politiske aktører og nettverk fra 
vårt langvarige fredsengasjement, samt med land 
i regionen og andre internasjonale partnere, for å 
fremme norske prioriteringer og se på muligheter 
for å påvirke situasjonen og forebygge konflikt.

I lys av de enorme omveltningene etter mili-
tærkuppet i Myanmar vil Norge vurdere innret-
ningen på vårt eksisterende freds- og forsonings-
nettverk for å kunne støtte bestrebelser for dialog 
og forsoningsprosesser mellom partene i konflik-
ten. Videre vil Norge vurdere støtte til initiativ i 
regi av FN, ASEAN og andre regionale aktører 
hvor norsk freds- og forsoningsekspertise er 
etterspurt.

Norge vil legge til rette for dialog og tillitsska-
pende tiltak i en rekke andre konflikter, inkludert i 
Syria, Irak, Libya, Sudan, Sør-Sudan, Sahel-områ-
det, Great Lakes og land på Afrikas Horn. I tillegg 
skal Norge legge til rette for en rekke diskrete initi-
ativ i ulike konfliktsituasjoner. Midtøstenprosessen 
støttes under kap. 159 Regionbevilgninger, post 70 



106 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
Midtøsten og Nord-Afrika, og rapporteres der.
Videre vil Norge opprettholde og videreutvikle 

spisskompetanse på kvinner, fred og sikkerhet og 
overgangsrettferdighet. I tråd med handlingspla-
nen for kvinner, fred og sikkerhet arbeider regje-
ringen aktivt for å inkludere kvinner i fredsproses-
ser der Norge er engasjert, på alle nivåer og i alle 
faser. Innsatsen i det norske og det nordiske nett-
verket for kvinnelige meglere og i den globale alli-
ansen for tilsvarende regionale nettverk vil videre-
føres. Norge vil arbeide med koblingene mellom 
freds- og forsoningsarbeidet og det globale helse-
arbeidet, særlig rettet mot humanitær tilgang og 
tilgang til helsetjenester og vaksiner i områder 
berørt av konflikt.

Kompetanse om fred og forsoning er en forut-
setning for å bidra til å dempe, forhindre og løse 
konflikter. Norske og internasjonale institusjoner 
vil fortsatt levere analyser som bl.a. vil bli benyttet 
av parter i fredsprosesser, internasjonale fredsak-
tører og i norsk freds- og forsoningsarbeid.

Samarbeidet med sentrale partnere som Sen-
ter for internasjonal konfliktløsning (NOREF) og 
Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) vil 
videreføres.

Rapport 2020

Norge bidro til at væpnede konflikter ble dempet, 
forebygget og forhindret. Videre medvirket norsk 
innsats til å gjøre samfunnsutviklingen mer frede-
lig, inkluderende og demokratisk.

Gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia 
var krevende og møtte fortsatt politisk motstand. 
For Norge som garantistland har det vært en 
hovedoppgave å bidra til at avtalen følges opp på 
alle punkter, og at det settes en stopper for dra-
pene og truslene mot tidligere stridende, lokal-
samfunnsledere og menneskerettighetsforsva-
rere. Det underminerer fredsavtalens legitimitet. 
Dette ble tydelig reflektert i politisk dialog, nett-
verksarbeid og gjennom prosjektstøtte. Man-
glende sikkerhetsgarantier kan i sin ytterste kon-
sekvens føre til at demobiliserte, av frykt for eget 
liv, igjen tar opp våpen og forlater prosessen.

Norsk støtte bidro til at institusjonene med 
gjennomføringsansvar, både hos myndighetene 
og hos FARC, ble styrket. Støtte til juridiske fag-
miljøer bidro til at systemet for overgangsrettfer-
dighet følger internasjonale standarder. Tidligere 
FARC-soldater fikk lettere tilgang til disse institu-
sjonene og flere ofre fikk oppreisning. Norsk 
støtte til inntektsgivende prosjekter ga også nytt 
og alternativt livsgrunnlag for over 4 300 tidligere 
FARC-soldater, som økte sjansene for at de ikke 

på nytt tar til våpen. FNs utviklingsprogram 
(UNDP) er Norges viktigste partner i dette arbei-
det. Kvinners aktive deltakelse i fredsprosessen er 
en prioritet for Norge. Gjennom støtte til FNs 
organisasjon for kvinners rettigheter og likestil-
ling (UN Women) mottok kvinnelige tidligere 
FARC-medlemmer teknisk og faglig støtte, som 
førte til økt deltakelse i lokale beslutningsproses-
ser. Kvinnelige fredsbyggere og menneskerettig-
hetsforsvarere i konfliktrammede områder fikk 
støtte til å etablere beskyttelsesmekanismer mot 
trusler og drap. I lys av de økende sikkerhetsut-
fordringene, har støtten – i stor grad kanalisert 
gjennom norske organisasjoner – til lokale organi-
sasjoners arbeid med menneskerettigheter og 
beskyttelse, vært viktig for å ivareta sikkerheten 
til sivilbefolkningen i de samme områdene.

Forhandlingene med ELN-geriljaen ble formelt 
brutt av regjeringen i januar 2019. Norge har vide-
reført arbeidet med å skape kanaler og utforske 
muligheter for gjenopptagelse av forhandlingene.

I Venezuela har Norge opprettholdt kontakt 
med regjeringen og opposisjonen om den poli-
tiske og humanitære utviklingen i landet. I forbin-
delse med pandemien bidro Norge gjennom stille 
diplomati til opprettelsen av en felles humanitær 
respons, bl.a. finansiert av fryste venezuelanske 
midler i USA.

I Afghanistan har Norge som ett av få land 
vært tilstede med et lite team i Doha for å støtte 
partene og vertslandet på den måten de har 
ønsket siden forhandlingenes oppstart i septem-
ber 2020. Det var i 2020 bred enighet om at en 
politisk forhandlingsprosess var den beste mulig-
heten for bærekraftig fred. Lite framgang i freds-
prosessen viste at det var utfordrende for partene 
å oppnå enighet om en endelig fredsløsning. 
Norge har arbeidet for å fremme en inkluderende 
prosess med ivaretagelse av menneskerettigheter, 
inkludert kvinners rettigheter.

I Pakistan bidro norsk støtte til lokale religiøse 
ledere, til å bekjempe religiøs ekstremisme og 
hatretorikk, samt skape arenaer og møteplasser 
for dialog og fellesskap mellom ulike religiøse 
grupper. Innsatsen kan vise til en gradvis reduk-
sjon i tilfeller av religiøst motiverte konflikter. 
Som en del av påvirkningsarbeidet er seks nett-
verk for sivilt samfunn etablert. Disse er nå blitt 
aktive pådrivere for fred.

På Filippinene har fredsprosessen mellom 
filippinske myndigheter og kommunistbevegel-
sen (NDFP) vært i en krevende fase de siste 
årene. Covid-19 har påvirket konflikten ytter-
ligere i negativ retning. Til tross for økt spenning 
har Norge tilrettelagt for uformelle, digitale 
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møter mellom partene. Gjennomføringen av 
fredsavtalen mellom regjeringen og den muslim-
ske opprørsbevegelsen Moro Islamic Liberation 
Front (MILF) har også sett tilbakeslag på grunn 
av pandemien. Avvæpningsprosessen er forsin-
ket, men Norge har likevel bidratt til økt dialog 
mellom lokalsamfunn og myndighetene i særlig 
utsatte områder. Norge har også bidratt til eta-
bleringen av Bangsamoro Youth Commission, 
med mål om å øke ungdoms deltakelse i gjen-
nomføringen av fredsavtalen i Bangsamoro-regi-
onen. Filippinene er et fokusland for norsk støtte 
til kvinner, fred og sikkerhet. I utvalgte, og sær-
lig konfliktutsatte, lokalsamfunn har kvinner fått 
en styrket og mer framtredende rolle i lokal 
fredsbevaring og megling.

Norges posisjon som en langsiktig og forutsig-
bar partner i fredsprosessen i Myanmar ble vide-
reført i 2020 (før militærkuppet 1. februar 2021). 
Norsk bistand har støttet pågående formelle og 
uformelle forhandlingsprosesser, både gjennom 
flergiverfondet Joint Peace Fund (JPF) og gjen-
nom internasjonale og lokale sivilsamfunnsorgani-
sasjoner. Norge har styrket overvåkingsmekanis-
men for våpenhviler med kapasitetsbygging, samt 
bidratt til økt tillit mellom sentrale aktører. Norsk 
finansiering har også styrket siviles, og spesielt 
kvinners, rolle og deltakelse i fredsprosessen. 
Norge har fulgt opp arbeidet under presidentska-
pet i Minekonvensjonen og arbeidet for å starte 
humanitær minerydding.

I Sør-Thailand arbeidet Norge med partene for 
å støtte fredsprosessen som ble initiert mellom en 
muslimsk gruppe i området og thailandske 
myndigheter. Forhandlinger ble initiert, bl.a. støt-
tet av en norsk ekspert, og opprørsgruppen inn-
førte en tre måneders ensidig våpenhvile. Pande-
mien gjorde videre prosess vanskelig.

I Syria videreførte Norge støtten til FN-proses-
sen, samt lokale dialoginitiativ for å dempe kon-
flikten. Norsk politisk og økonomisk støtte til 
Women’s Advisory Board (WAB) og Civil Society 
Support Room (CSSR) førte til en mer inklude-
rende prosess. Norsk støtte til partnerorganisasjo-
ner har bidratt til styrket dialog og lokalt foran-
krede tiltak for forsoning.

I Libya videreførte Norge støtten til FN-proses-
sen, herunder sterkere inkludering av kvinner i 
fredsarbeidet. Norsk støtte til partnerorganisasjo-
ner har ført til lokalt forankrede tiltak for styrket 
dialog samt bidratt til å forhindre ytterligere eska-
lering av konflikten.

I Irak bidro Norge til mer inkluderende poli-
tiske løsninger. Norsk støtte til partnerorganisa-

sjoner bidro til muligheter for å dempe konflikt, 
samt fremme forsoning på lokalt og nasjonalt plan.

I 2020 økte Norge sin innsats i den fastlåste 
Jemen-konflikten. Gjennom partnere bidro Norge 
til forsøk på å finne en løsning for oljetankeren 
FSO Safer, som uten vedlikehold representerer en 
fare for mennesker og miljøet. Norge fortsatte sitt 
arbeid med å fremme kjønnsperspektivet i freds-
arbeidet og fikk bl.a. utarbeidet en analyse av 
dette som ble godt mottatt.

I Somalia fortsatte Norge støtten til den nasjo-
nale forsoningsprosessen. Denne prosessen ga 
mulighet til å diskutere sensitive spørsmål både 
om overgrep begått under borgerkrigen og mulig-
heten for framtidige politiske løsninger med ikke-
statlige væpnede grupper som Al-Shabaab. Store 
deler av 2020 var preget av en politisk krise rela-
tert til gjennomføringen av parlaments- og presi-
dentvalg. Norge bidro til å støtte en løsning. I til-
legg fokuserte Norge på spørsmålet om Somali-
lands status, og på mulige veier videre i fredspro-
sessen mellom myndighetene i Mogadishu og 
Hargeisa.

I Sudan har Norge fortsatt å være en støttespil-
ler for overgangsprosessen etter revolusjonen i 
2018. Fredsavtalen («Juba-avtalen») inngått mel-
lom overgangsmyndighetene og en rekke opp-
rørsgrupper høsten 2020, var et viktig steg mot 
stabilitet og en inkluderende fredsprosess. Norge 
har støttet gjennomføringen av Juba-avtalen, samt 
arbeidet for at de gruppene som ikke var del av 
avtalen, skal kunne slutte seg til.

I Sør-Sudan fortsatte Norge å støtte fredspro-
sessen, særlig for å styrke kvinners deltakelse. 
Norsk støtte styrket organisasjonen EVE sin kapa-
sitet til å gi opplæring og kurse kvinnelige ledere, 
parlamentarikere og unge kvinner til å delta i 
fredsprosessen. Organisasjonen var i 2020 også 
sentral i utformingen av en strategi for overvåking 
av gjennomføringen av de kjønnsspesifikke 
bestemmelsene i fredsavtalen.

I Sør-Afrika samarbeidet Norge med det søra-
frikanske utenriksdepartementet om opplæring 
av fredsmeglere, særlig kvinner, fra regionen. I 
2020 måtte to av tre opplæringsprogrammer utset-
tes på grunn av pandemien. Et virtuelt program 
med deltakelse av 30 kvinner og én mann ble gjen-
nomført. Opplæringen bidro til etableringen av et 
nettverk for kvinnelige meglere i den Afrikanske 
Union (AU).

I Mali jobbet Norge med å fremme kvinners 
deltakelse i gjennomføringen av fredsavtalen fra 
2015, noe som i 2020 resulterte i at kvinner nå er 
inkludert i følgekomiteen for fredsavtalen. Norske 
partnerorganisasjoner bidro til lokal dialog i kon-
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har dempet konflikt, økt befolkningens mobilitet 
og bl.a. bidratt til gjenåpning av noen skoler. Part-
nerorganisasjonene bidro til dialog etter kuppet i 
august 2020, og videreførte arbeidet for å fremme 
dialog mellom myndigheter og ulike grupper i de 
mest voldsrammede områdene i Mali. I Sahel og 
Tsjad støttet Norge partnerorganisasjoner og 
sivilt samfunnsorganisasjoner som brukte dialog 
for å dempe konflikt og forebygge radikalisering.

I Zimbabwe innledet Norge et samarbeid med 
UNDP og to sivilsamfunnsorganisasjoner for å 
støtte freds- og forsoningsarbeidet i landet.

Globalt

NOREF er en viktig partner for Norge i freds- og 
forsoningsarbeidet i en rekke land, deriblant i 
Colombia, Afghanistan, Filippinene og flere land i 
Midtøsten. Gjennom uformell dialog har NOREF 
bidratt til konfliktforebygging og konfliktdemping 
i politiske og væpnede konflikter internasjonalt, 
og med tilrettelegging for inkluderende politiske 
prosesser og sivilt samfunns deltakelse i fredspro-
sesser.

Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) er 
en annen viktig partner for Norge. CHD har 
bidratt til minst 27 fredsavtaler, både på sentralt 
og lokalt nivå. CHD har også forhandlet og lagt til 
rette for humanitær tilgang flere steder, bl.a. i Afg-
hanistan, Somalia og Syria. Organisasjonen har 
arbeidet med konfliktløsning i over 50 land.

Innsats for inkluderende fredsprosesser

Norge fortsatte arbeidet for inkludering av kvin-
ner i fredsprosesser med en rekke ulike tiltak, 
herunder kjønnssensitive konfliktanalyser og 
støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Tiltakene 
bidro til økt oppmerksomhet om kvinners rettig-
heter i fredsforhandlinger og gjennomføring av 
fredsavtaler. Norge videreførte arbeidet i det nor-
ske, nordiske og globale nettverket for kvinnelige 
meglere, og lyktes med å skape større aktivitet og 
synlighet for nettverkene. Norges pådriverrolle i 
det norske og nordiske nettverket gjorde det mer 
operasjonelt, bl.a. gjennom ressursgrupper for 
Afghanistan, Jemen, og Syria, der nettverksmed-
lemmene er i direkte kontakt med kvinner i kon-
fliktområder.

Norge bidro til oppfølging av bl.a. Jordans, 
Jemens og Mosambiks nasjonale handlingsplaner 
for kvinner, fred og sikkerhet. Norske meg-
lingsteam arbeidet systematisk med inkludering 
av kvinner i fredsprosesser gjennom egne planer 
og tiltak, og holdt tett kontakt med kvinner i for-

handlinger i bl.a. Afghanistan og på Filippinene. 
Gjennom Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, 
NORCAP, videreførte Norge støtte til kapasitets-
bygging og bemanning av sekretariatet for Det 
afrikanske nettverket av kvinnelige fredsmeglere 
(FemWise-Africa). Støtten bidro til operasjonalise-
ring av nettverket og styrking av AUs arbeid med 
Sudan og Sør-Sudan.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 420,3 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 12 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021. Økningen skal 
benyttes til innsatsen for kvinner, fred og sikker-
het, og økt innsats i Jemen.

Post 71 Globale sikkerhetsspørsmål og 
nedrustning, kan overføres

Bevilgningen dekker følgende tilskuddsordnin-
ger:
– Forebygging og bekjempelse av organisert kri-

minalitet.
– Forebygging og bekjempelse av radikalisering 

og voldelig ekstremisme.
– Sivil krisehåndtering og sikkerhetssektor-

reform.
– Utvikling og nedrustning.

Norge vil videreføre arbeidet med å styrke utvi-
klingslands evne til å forebygge og bekjempe glo-
bale sikkerhetsutfordringer som terrorisme, orga-
nisert kriminalitet, sjørøveri og utfordringer i det 
digitale rom. Sårbare stater og regioner i Nord-
Afrika, Sahel, på Afrikas horn, i Midtøsten og Sen-
tral- og Sørøst-Asia står sentralt.

Regjeringen vil arbeide for å forebygge alle 
former for voldelig ekstremisme. Viktige fora for 
dette er Christchurch-samarbeidet og FN-venne-
gruppen for forebygging av voldelig ekstremisme, 
som Norge leder sammen med Jordan.

Ønsket om å svekke kvinners rettigheter er en 
fellesnevner for ekstremistiske grupper. Det er 
derfor viktig å vektlegge kvinners situasjon, ret-
tigheter og handlingsrom i møte med voldelig 
ekstremisme. Regjeringens handlingsplan for å 
gjennomføre FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 
om kvinner, fred og sikkerhet har forebygging av 
voldelig ekstremisme som et sentralt element.

Sammenhengen mellom utvikling og nedrust-
ning, som er forankret i FN-paktens art. 26, var 
tema under FNs spesialsesjon om nedrustning i 
1978, og ble understreket i FNs spesialsesjon om 
utvikling og nedrustning i 1987. Sammenhengen 
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har også blitt stadfestet i årlige konsensusresolu-
sjoner i FNs generalforsamling. Til tross for dette 
praktiseres regelverket fra utviklingskomitéen 
(DAC) i OECD på en så restriktiv måte at flere til-
skudd til arbeid for kjernefysisk nedrustning, her-
under verifikasjon, ikke godkjennes som offisiell 
utviklingsbistand (ODA).

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Radikalisering, voldelig ekstremisme og terror-

isme er redusert.
– Internasjonal organisert kriminalitet er redu-

sert og maritim sikkerhet er forbedret.
– Utviklingslands evne til å overholde forpliktel-

ser og delta i tekniske diskusjoner om nedrust-
ning og ikke-spredning av kjernefysiske, biolo-
giske og kjemiske våpen, og adgang til fredelig 
bruk av nukleær teknologi, er forbedret.

– Sivilt personell i fredsoperasjoner i sårbare sta-
ter er godt kvalifisert.

– Krisehåndteringskapasitet, fredsbyggings-
kompetanse og kapasitet til reform av sikker-
hetssektoren i utviklingsland er forbedret.

Prioriteringer 2022

Tilskuddsordningene Forebygging og bekjempelse av 
organisert kriminalitet og Forebygging og bekjempelse 
av radikalisering og voldelig ekstremisme

Norge vil fortsette å bidra til arbeidet i Den glo-
bale koalisjonen mot ISIL og til FNs kontor for 
narkotika og kriminalitet (UNODC), som er aktiv 
i å bekjempe voldelig ekstremisme. Regjeringen 
vil videreføre arbeidet med å forebygge voldelig 
ekstremisme bl.a. gjennom støtte til kvinnenett-
verk, kvinnelige fredsforkjempere og tiltak rettet 
mot ungdom.

Regjeringen vil videreføre støtte til tiltak for å 
styrke justissektorens evne til å bekjempe organi-
sert kriminalitet i utviklingsland, samt til tiltak 
som styrker maritim sikkerhet i utsatte havområ-
der. Regjeringen vil også videreføre støtten til 
lokale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjo-
ners forebyggende arbeid mot globale sikkerhets-
utfordringer. Det årlige, frivillige bidraget til 
UNODC finansieres under posten.

Regjeringen vil prioritere innsats for å hindre 
at ikke-statlige, væpnede aktører benytter krimi-
nelle markeder til å finansiere konflikter og desta-
bilisere berørte regioner/land. Tiltak som bygger 
kapasitet i sårbare samfunn i Nord-Afrika og Sahel 
for å motarbeide menneskehandel og organisert 
menneskesmugling videreføres. Regjeringen vil 
videre støtte tiltak for å forbedre maritim sikker-
het, særlig i Guineabukten.

Tiltak for å styrke utviklingslands evne til å 
håndtere alvorlige cyberhendelser og sikre kri-
tisk, digital infrastruktur vil støttes. Det vil også 
tiltak som støtter landenes evne til å delta i inter-
nasjonale diskusjoner om utviklingen av det digi-
tale rom. Det innebærer å styrke forståelsen for, 
og etterlevelsen av, det etablerte globale ramme-
verket, herunder folkeretten og frivillige normer 
for ansvarlig statlig adferd i det digitale rom.

Tilskuddsordningen for sivil krisehåndtering og 
sikkerhetssektorreform

Regjeringen vil fortsette å styrke den sivile krise-
håndteringskapasiteten og fredsbyggingskompe-
tansen til FN og regionale organisasjoner som 
OSSE, AU og EU. Norge skal levere godt kvalifi-
sert sivilt personell, herunder politi og annet per-
sonell, i rettskjeden. Formålet er å bidra til reform 
av sikkerhetssektoren i sårbare stater, og å styrke 
FN-operasjonenes mandat på dette feltet, med pri-
oritering av land der Norge ellers er engasjert. 
Regjeringen vil også støtte tiltak som øker rekrut-
teringen av kvinner til FNs fredsoperasjoner, og 
tiltak som bidrar til reform av disse operasjonene.

Tilskuddsordningen for utvikling og nedrustning

Ordningen støtter tiltak for at utviklingsland skal 
kunne bidra i det internasjonale arbeidet med 
nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen, 
særlig innenfor rammen av Ikkespredningsavta-
len (NPT). Å styrke utviklingslands evne til å delta 
i arbeidet med verifikasjon av nedrustning er vik-
tig for å sikre troverdighet for både nåværende og 
framtidige nedrustningsprosesser. Ordningen 
inkluderer også sikring av kjernefysisk aktivitet 
og kjernefysiske anlegg i utviklingsland, og tiltak 
for å påse at spaltbart materiale ikke kommer på 
avveier. Arbeidet vil følges opp gjennom Det inter-
nasjonale atomenergibyrået (IAEA). Det foreslås 
dessuten å støtte tiltak som bidrar til å styrke 
statsparters evne til å ivareta sine forpliktelser 
under Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) og Biolo-
givåpenkonvensjonen (BWC).
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Radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme er 
redusert

Støtten til FNs antiterrorkontor (UNOCT) i 2020 
bidro særlig til utvikling av nasjonale handlings-
planer for anti-terror og mot radikalisering og vol-
delig ekstremisme. Norge videreførte støtte til 
aktører som arbeider med kvinner, barn og ung-
dom for å forebygge ekstremisme og rekruttering 
til terrornettverk. International Civil Society 
Action Network (ICAN) og Women’s Alliance for 
Security Leadership (WASL), også kalt kvinnealli-
ansen mot ekstremisme, er to av Norges viktigste 
partnere på dette området.

Gjennom støtte til UNDPs program i Marokko 
for å fremme toleranse og hindre radikalisering i 
skolene, har 400 skolekoordinatorer fått opplæ-
ring i å forebygge og avdekke risikabel atferd 
blant elevene. Videre ga innkjøp av 700 nettbrett 
elever mulighet til å følge fjernundervisning i peri-
oden skolene var stengt pga. pandemien. Norsk 
støtte til organisasjonen Al Hayat i Jordan bidro i 
2020 til kapasitetsbygging av lokale organisasjo-
ner som driver tiltak mot ekstremisme. Prosjektet 
har bidratt til å styrke det sivile samfunnet på dis-
triktsnivå, og til å motvirke voldelig ekstremisme 
gjennom holdningsskapende arbeid rettet mot 
barn og unge.

Organisert kriminalitet og ulovlig handel er redusert

Norge videreførte i 2020 samarbeidet med 
UNODC på flere felt. Det årlige, frivillige bidraget 
gikk til organisasjonens arbeid i prioriterte regio-
ner i Afrika og Asia, og til arbeidet mot terror, nett-
kriminalitet, hvitvasking i forbindelse med terrorfi-
nansiering, sjørøveri og for styrket havnekontroll.

I 2020 ble støtten til UNODCs program for å 
bekjempe trusselfinansiering videreført. Målet er 
å motarbeide at terrorister og andre væpnede 
grupper benytter kriminelle nettverk og marke-
der til å finansiere konflikter. Programmet har 
bidratt til å redusere trusler mot nasjonal og regio-
nal sikkerhet og stabilitet. Konkret har det bidratt 
til å identifisere en tidligere ukjent terroristcelle 
ved å støtte innsamling av økonomiske data som 
avslørte kontakt med IS i Irak og Syria. Den nor-
ske støtten til programmet bidro også til at det ble 
opprettet en fagenhet i Somalia som arbeider med 
å identifisere hvitvasking og bekjempe terrorfi-
nansiering av al-Shabaab i samsvar med Sikker-
hetsrådets resolusjon om situasjonen i Somalia 
(UNSCR 2551).

I Libanon bidro norsk støtte til å forebygge 
illegal handel gjennom forbedrede grensekon-
trollmekanismer. Kontrollenheter for sjø- og luft-
fart ble etablert og ansatte mottok opplæring.

Samarbeidet med Interpol for å beskytte sår-
bare samfunn og motarbeide menneskehandel og 
organisert menneskesmugling i Nord-Afrika og 
Sahel fortsatte i 2020. Programmet bidrar med 
kapasitetsbygging, samt praktisk veiledning til 
operasjoner i partnerlandene.

Internett er åpent, sikkert, robust og fritt

Norsk støtte til FNs institutt for forskning på ned-
rustning (UNIDIR) har utgjort et viktig bidrag til 
å fremme internasjonale diskusjoner om etterle-
velse av normer og regler for ansvarlig, statlig 
adferd i det digitale rom.

Norge har de siste årene vært den fremste 
bidragsyteren til FNs globale program mot cyber-
kriminalitet ved UNODC. Dette har styrket utvi-
klingslands evne til å avdekke, etterforske og 
straffeforfølge kriminalitet i det digitale rom.

Det norskstøttede regionale senteret for kapa-
sitetsbygging innen digital sikkerhet for det sør-
lige Afrika (C3SA) har etablert seg som en tone-
angivende aktør, både regionalt og internasjonalt. 
Senteret er et samarbeidsprosjekt med lokale, 
regionale og internasjonale kunnskapsorganisa-
sjoner og akademiske institusjoner. Det bidrar til 
å utvikle lokal kunnskap og ekspertise for å sette 
landene i regionen bedre i stand til å håndtere 
digitale trusler.

Styrket innsats for sivil krisehåndtering og sikkerhets-
sektorreform

Til tross for utfordringer i forbindelse med covid-
19-pandemien opprettholdt Norge bidragene til 
politioperasjoner på et forsvarlig nivå. Norsk politi 
bidro i 2020 til tre FN-operasjoner. I Colombia del-
tok politirådgivere i arbeidet med stabilisering og 
iverksetting av fredsavtalen. I Mali bisto et norsk, 
spesialisert polititeam lokalt politi med opplæring 
i åstedsgranskning, etterforskning og antiterror-
arbeid. I FN-operasjonen i Sør-Sudan bidro Norge 
med 20 politirådgivere for å styrke kompetansen 
hos lokalt politi og for å bidra til beskyttelse av 
sivile. Norsk personell deltok i et spesialisert 
polititeam som bekjemper seksualisert og kjønns-
basert vold.

I Øst-Afrika ga norsk politi også i 2020 politi-
faglig bistand til den regionale organisasjonen 
Eastern Africa Standby Force i Nairobi.
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Fire utsendte fra kriminalomsorgen tjeneste-
gjorde i FNs operasjon i Sør-Sudan. Disse bidro til 
bedre soningsforhold og beskyttelse av grunnleg-
gende menneskerettigheter for innsatte. Norge 
bidro også med rådgivning og demokratistøtte 
gjennom to sivile eksperter i EUs sivile stabilise-
ringsoperasjon i Sahel.

Norge videreførte i 2020 støtten til å styrke 
FNs fredsoperasjoner. Det omfattet bl.a. etable-
ring av et system for å sikre best mulig samhand-
ling mellom militært personell, politi og sivilt per-
sonell i gjennomføring av oppdragene, og styrking 
av kapasiteten til å beskytte sivile mot seksualisert 
vold. Norge bidro også til å utvikle og iverksette 
felles standarder for etterforskning og avhør for 
politi i FNs fredsoperasjoner.

Kapasiteten til AUs freds- og sikkerhetsråd ble 
styrket og kunnskapsgrunnlaget økt, bl.a. gjen-
nom finansiering av elleve årsverk tilknyttet AUs 
fredsoperasjoner. OSSEs arbeid med sikkerhets-
sektorreform ble styrket, særlig innsatsene på 
Vest-Balkan, i Sør-Kaukasus, Sentral-Asia og Øst-
Europa. Regjeringen videreførte i 2020 også den 
økonomiske støtten til sikkerhetssektorreformar-
beidet i OSSE gjennom tenketanken DCAF.

Forbedret evne i utviklingsland til å overholde nedrust-
ningsforpliktelser, og implementere internasjonale 
rammeverk for kjernefysiske, biologiske og kjemiske 
våpen, og diversitet i deltakelse fra utviklingsland i rele-
vante multilaterale nedrustnings- og ikke-sprednings-
fora

Kjernefysisk trygghet og sikkerhet, tilgang til nukleær 
teknologi og applikasjoner til fredelig bruk i utviklings-
land er forbedret

Biologisk og kjemisk trygghet og sikkerhet og tilgang til 
fredelig bruk av biologiske og kjemiske midler i utvi-
klingsland er forbedret

Bevilgningen ble brukt til å nå de tre målene for 
posten over. Norsk støtte styrket utviklingslands 
kompetanse til å oppfylle nedrustningsforpliktel-
ser. Samarbeidet mellom Norsk seismologisk 
forskningssenter (NORSAR), Kasakhstan og 
Kirgisistan om praktisk gjennomføring av Prøve-
stansavtalen ble videreført. Støtte til Verification 
Research Training and Information Center (VER-
TIC) bidro til å utarbeide verktøy for analyse og 
anbefalinger for hvordan land kan tilpasse sine 
nasjonale lovverk til å være i overensstemmelse 
med internasjonale nedrustningsavtaler. Kvinne-
lige parlamentarikere i Afrika fikk økt kunnskap 
om, og engasjement for, internasjonale ramme-
verk for bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen 

gjennom norsk støtte til nettverket Parliamentari-
ans for Global Action. For å sikre at utviklingsland 
øker sin nasjonale kapasitet for atomsikkerhet, 
støttet Norge South African Instiute of Internatio-
nal Affairs (SIIA) og World Institute for Nuclear 
Security (WINS) som utdanner sertifiserte kon-
trollører for atomsikkerhet, med særlig vekt på 
kvinners deltakelse. Gjennom Nuclear Threat Ini-
tiative ble det gitt støtte til utviklingslands delta-
kelse i International Partnership for Nuclear 
Disarmament Verification (IPNDV).

Fordi det ikke ble identifisert relevante tiltak 
ble det ikke gitt støtte til tiltak for bedret biologisk 
og kjemisk sikkerhet og tilgang til fredelig bruk 
av biologiske og kjemiske midler i utviklingsland 
under posten i 2020.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 250,1 mill. kroner for 2022. 
Det er en reduksjon på 20 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Reduksjonen vil 
hovedsakelig tas av ordningen for utvikling og 
nedrustning, hvor det er utfordrende å finne pro-
sjekter som kan ODA-godkjennes.

Post 72 Stabilisering av land i krise og 
konflikt, kan overføres

Bevilgningen dekker tiltak i land og områder i sår-
bare situasjoner. Årlig kjernestøtte til Den interna-
sjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) dek-
kes også under posten.

Støtten er forankret i regjeringens rammeverk 
for innsats i sårbare stater. Et sentralt utgangs-
punkt for innsatsen er de sikkerhetspolitiske 
utfordringene i Europas nærområder som har 
blitt forsterket av pandemien og økonomisk krise. 
Geografisk er posten primært rettet inn mot land 
og områder i «sårbarhetsbeltet» fra Sahel i vest, 
via Nord-Afrika, Afrikas horn og Midtøsten til 
Pakistan. Posten finansierer særlig tiltak som skal 
fremme stabilitet, forebygge konflikt, redusere 
sårbarhet og bygge lokal motstandskraft. Tiltak 
for å motvirke migrasjonsdrivende forhold og inn-
sats i områder med stor flyktningebefolkning 
vektlegges. Hvordan midlene kanaliseres vurde-
res ut fra den lokale situasjonen. Stabiliserings-
støtte gis til områder med store behov. Samtidig 
er denne bistanden forbundet med betydelig 
risiko fordi den gis til land og situasjoner med sik-
kerhetsutfordringer og en ustabil politisk situa-
sjon. Dette innebærer at det kan bli nødvendig å 
justere planer og legge om bistanden på kort var-
sel.
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Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn for 
bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. 
Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Lokalsamfunn og land i sårbare situasjoner før, 

under og etter fredsslutninger og katastrofer er 
stabilisert.

– Politiske prosesser er inkluderende, over-
gangsrettferdighet etterleves og det er lagt til 
rette for fredsbygging og langsiktig utvikling.

– Kapasitet til lokal migrasjonshåndtering er 
styrket, irregulær migrasjon er motvirket og 
returnerte migranter er reintegrerte.

– Løsningene for mennesker på flukt er bære-
kraftige.

Prioriteringer 2022

Regjeringen vil styrke bidragene for å håndtere 
migrasjonsutfordringer og irregulær migrasjon i 
Europas nærområder. Innsats som gjennomføres 
sammen med EU og europeiske land vil priorite-
res. Norge er i dialog med EU om å delta i felles 
mekanismer for migrasjonshåndtering.

Støtte til global migrasjonsrelatert innsats er 
også prioritert.

Den norske stabiliseringsstøtten til land ram-
met av Syria-krisen vil fortsatt være en hovedpriori-
tet i 2022. Covid-19-pandemien har bidratt til å for-
verre krisen både i Syria og nabolandene med stor 
flyktningebefolkning. Støtten er innrettet for å 
møte langsiktige behov og bidra til å styrke mulig-
heter for livsopphold i lokalsamfunn og for internt 
fordrevne i Syria. Bevilgningen vil også bidra til å 
styrke kapasiteten hos myndighetene i Libanon og 
Jordan for å håndtere den langvarige tilstedeværel-
sen av syriske flyktninger gjennom tiltak for utdan-
ning, sysselsetting og sosiale tjenester. Innsatsen 
ses i sammenheng med den humanitære bistanden 
i regionen (jf. kap. 150 Humanitær bistand, post 70 
Nødhjelp og humanitær bistand).

Støtte vil gis til stabiliseringstiltak i andre land 
i Midtøsten og Nord-Afrika, i første rekke Irak, 
Jemen og Libya. I Jemen og Libya vil Norge bl.a. 
prioritere støtte til kvinners deltakelse i fredsbyg-
ging og gjenoppbygging. I Irak vil Norge støtte 
stabiliseringsfondet som administreres av FNs 
utviklingsprogram (UNDP). Det er fortsatt om lag 
1,2 millioner internt fordrevne i Irak, og det gjen-
står et betydelig arbeid med å tilrettelegge for 
retur for mange av disse til frigjorte områder.

I innsatsen i Afrika sør for Sahara, som i Sahel, 
Sør-Sudan og på Afrikas horn, vil regjeringen sær-
lig prioritere partnerland og tiltak for jobbska-
ping, matsikkerhet, konfliktforebygging og større 
politisk stabilitet.

Posten vil også kunne støtte stabiliseringspro-
grammer i andre regioner der det er behov, her-
under tiltak for rohingyaer i grenseområdene mel-
lom Bangladesh og Myanmar.

Rapport 2020

Kriser og konflikter er forebygget og lokalsamfunn og 
land i sårbare situasjoner før, under og etter fredsslut-
ninger og katastrofer er stabilisert

Norge støttet FNs fellesprogram i Syria der seks 
FN-organisasjoner samarbeider om et program 
for støtte til livsopphold og for å bygge motstands-
kraft i syriske lokalsamfunn. I 2020 ble det plan-
lagt for aktiviteter og konsultert med lokale mål-
grupper, men pandemien og situasjonen i landet 
førte til at oppstarten ble forsinket. Resultatoppnå-
elsen var derfor begrenset i 2020. Norge støttet 
også Syria Resilience Consortium ledet av Care 
Norge, der seks sivilsamfunnsorganisasjoner ga 
støtte til bl.a. næringsutvikling, jobbskaping, land-
bruk og psykososiale prosjekter i ulike deler av 
landet. I 2020 bidro programmet til prosjekter 
som ga folk større muligheter til å klare seg selv. 
Tiltakene omfattet kortvarig sysselsetting i form 
av kontanter-for-arbeidsprogrammer, opplæring i 
håndverk og støtte til innsatsvarer i landbruket 
mv. Støtte ble også gitt til helseinnsats i regi av 
organisasjonen Norwac i 2020. Framdriften i akti-
vitetene ble hemmet som følge av pandemien. 
Prosjektet bidro likevel til bedre helsetjenester i 
Nordøst-Syria, og det ble satt i gang prosjektering 
og planlegging av et sykehus i Raqqa i 2020.

I Jordan støttet Norge et flergiverfond for 
utdanning administrert av det jordanske utdan-
ningsdepartementet og prosjektet Accelerated 
Access Initaitive (AAI). Fondet dekker myndighe-
tenes merutgifter ved å inkludere syriske elever i 
det offentlige skolesystemet, og bidro i skoleåret 
2019/20 til at 134 000 syriske barn fikk plass i jor-
dansk skole. Som følge av pandemien ble skolene 
i Jordan stengt, og noen midler ble omdisponert 
til koronatiltak som utvikling av e-læringsverktøy 
og opplæring for lærere. Norge videreførte i 2020 
et samarbeid med Den internasjonale arbeidsor-
ganisasjonen (ILO) som bidro til å redusere de 
verste formene for barnearbeid i primær- og 
sekundærnæringene i Jordan. Målgruppen omfat-
tet sårbare jordanere og syriske flyktninger. 
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Norge inngikk også et samarbeid med UNDP om 
støtte til Jordans desentraliseringsprosess for å 
styrke lokale institusjoner og lokal tjenesteleve-
ring. Prosjektet har bidratt til å styrke samordning 
om koronarespons ved å innføre felles informa-
sjonssystemer og kommunikasjonsplattformer.

Støtten til FNs barnefond (Unicef) i Libanon
bidro til at sårbare ungdommer mottok informa-
sjon og tjenester som forbedret deres mulighet for 
læring og velferd. Norsk støtte bidro også til at 
både flyktningbarn og libanesiske barn fikk til-
gang til formell utdanning, og til at Unicef 
sammen med myndighetene identifiserte 22 sen-
tre hvor ungdom kan lære å lese og skrive, og 
motta arbeids- og ferdighetstrening. Unicef nådde 
også ut til 1 400 unge med kontantstøtte. Organi-
sasjonen MAPS bidro til utdanning og psykososial 
hjelp til 1 151 barn og et førskoletilbud til 168 
syriske flyktningbarn.

Støtten til lokale organisasjoner bidro i 2020 til 
å øke inntektsmulighetene for ungdom og styrke 
økonomisk uavhengighet blant kvinner gjennom 
opplæring for å dyrke grønnsaker til eget forbruk 
og salg på lokale markeder. Et nytt samarbeid 
med Verdens matvareprogram (WFP) mot slutten 
av 2020 innebar støtte til et nasjonalt sikkerhets-
nett for sårbare libanesere og til ofrene for havne-
eksplosjonen i Beirut. Det er foreløpig for tidlig å 
vurdere resultatet, men støtten skal bidra til redu-
sert sårbarhet og økt matsikkerhet blant fattige.

Gjennom støtte til Verdensbankens lånefond 
til mellominntektsland (Global Concessional 
Financing Facility, GCFF), bisto Norge både Jor-
dan og Libanon med økonomisk støtte og rimelige 
lån for tiltak som skal komme både flyktninger og 
vertssamfunn til gode. Lånene finansierer bl.a. 
reformer som skal gi arbeidstillatelse til flyktnin-
ger og styrke helsetjenester og utdanning. En 
omstrukturering av et eksisterende program 
finansiert av fondet i Libanon, bidro til å styrke 
landets håndtering av pandemien. Det ble gjen-
nomført en ekstern evaluering av GCFF der akti-
vitetene i Jordan ble positivt vurdert bl.a. fordi de 
bidro til at flere syriske flyktninger ble sysselsatt.

Situasjonen i Somalia gjorde arbeidet til Fler-
giverfondet for stabilisering (SSF) utfordrende i 
2020. Over tid har fondet likevel bidratt til at 
omfanget av lokale konflikter er redusert. Det 
bilaterale stabiliseringsprogrammet gjennomført 
av Nordic Initiative Support Foundation har fort-
satt å levere til tross for den politiske situasjonen 
og trusler fra Al-Shabaab. Gjennom jobbskaping, 
forbedret sikkerhet og yrkesutdanning har forhol-
det mellom befolkningen og lokale myndigheter 
blitt styrket i 18 områder som tidligere var styrt av 

Al-Shabaab. Mer enn 1 000 mennesker har fått 
lønnet arbeid og blitt i stand til å klare seg selv. 
Planlagte programmer som skulle samle ungdom-
mer fra hele landet til sportsaktiviteter var ikke 
mulig å gjennomføre på grunn av pandemien.

I Sør-Sudan støttet Norge et flergiverfond for 
forsoning, stabilisering og økt lokal motstands-
kraft i regi av FN. Fondet står sentralt i norsk 
støtte til stabilisering og forsoning i det krigsher-
jede landet og ga finansiering til programmer i 
regi av FNs fredsbevarende operasjon (UNMISS). 
At antall hjemvendte mennesker har økt med 
rundt 3 000 siden programmet startet i Koch kan 
være tidlige tegn på en stabiliserende effekt. Part-
nere i grenseområdene i vestlige Bahr-el-Ghazal 
og Warrap-stater var i stand til å forhindre at en 
konflikt mellom bønder og gjetere eskalerte, ved 
å forhandle om å flytte 1 000 storfe fra dyrkede til 
ikke-dyrkede områder. Det var også dialog i kon-
sultasjonsfora, kapasitetsbygging og fredskonfe-
ranser. Prosjektet i Koch er sentralt for det videre 
arbeidet i Sør-Sudan.

I Sahel-regionen bidro det dansk-norske Sahel-
programmet til å stabilisere og forebygge kriser i 
Liptako-Gourma-regionen. Programmet har styr-
ket justissektoren og nasjonale myndigheters 
evne til å forebygge smugling, grensekryssende 
organisert kriminalitet og ekstremisme, samt 
bidratt til lokal konfliktløsning. Kontrollen av sik-
kerhetssektoren i Liptako-Gourma er videre styr-
ket, bl.a. som følge av bedre samarbeid mellom 
organisasjoner og institusjoner i Burkina Faso, 
Mali og Niger, samt sivilt samfunn.

Politiske prosesser er inkluderende, overgangsrett-
ferdighet etterleves og det er lagt til rette for freds-
bygging og langsiktig utvikling

I Jemen har Norge bidratt til stabiliseringsfondet 
«Peace Support Facility for Yemen» som støtter 
innsatsen til FNs spesialutsending for å få på plass 
en våpenhvile og politiske forhandlinger. Midlene 
har bl.a. vært benyttet til utbedring av sivil infra-
struktur og dialogprosjekter. Enkelte prosjekter 
lot seg ikke gjennomføre grunnet krigshandlinger 
i berørte områder.

Med norsk støtte bidro FNs bosettingspro-
gram (UN Habitat) i Sudan til bedre planer for 
urbane områder, styrket kvinners muligheter til å 
bedre sine levekår og til å redusere konflikter 
mellom lokalsamfunn og internt fordrevne i Blå-
Nilen. Norge støttet også Darfur Community 
Peace and Stability Fund. Fondet har bidratt til 
bevissthet blant kvinner, menn, ungdom, religiøse 
og lokale ledere om beskyttelse fra seksuell og 
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kjønnsbasert vold i landsbyer i Darfur. Hygiene- 
og sanitærforhold har blitt bedre etter folkeopp-
lysning om covid-19. Norsk støtte til Unicef i 
Sudan ga yrkesfagutdanning og psykososial støtte 
til sårbare ungdommer som sto i fare for å bli 
rekruttert som barnesoldater.

Kapasitet til lokal migrasjonshåndtering er styrket,  
irregulær migrasjon er motvirket og returnerte 
migranter er reintegrerte 

Løsninger for mennesker på flukt er bærekraftige

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon 
(IOM) er ledende på migrasjonsfeltet, og har 
siden 2019 vært sekretariat og koordinator for 
FNs migrasjonsnettverk. Norsk kjernestøtte til 
organisasjonen bidro til bedre global samordning 
av IOMs tiltak på landnivå og styrket organisasjo-
nens regionale arbeid. Norge videreførte i 2020 
også samarbeidet med IOM om sentre for sårbare 
migranter i Etiopia. Tiltaket gjorde det mulig for 
etiopiske myndigheter å beskytte sårbare grupper 
av migranter. Ekstra ressurser ble brukt til å for-
hindre smitte av covid-19 og 1 589 migranter mot-
tok direkte støtte gjennom programmet. På tross 
av utfordringer relatert til pandemien nådde IOM 
viktige milepæler, bl.a. ble det etablert en nasjonal 
koordineringsmekanisme mellom myndigheter 
og sivilsamfunnet. Med norsk støtte ble AU-kom-
misjonens utkast til kontinentale retningslinjer 
mot menneskesmugling og et femårig planverk 
for gjennomføringen av disse ferdigstilt. En mel-
lomstatlig mekanisme for bedre overvåking og 
sporing av irregulær migrasjon og menneskes-
mugling på Afrikas Horn ble også satt i gang.

Støtte gjennom FNs kontor for prosjekttjenes-
ter (UNOPS) bidro i 2020 til oppføring av bygnin-
gen til direktoratet for migrasjon i Somalia.

Norge ga i 2020 støtte til EUs fellesfond for sta-
bilisering, migrasjon og internt fordrevne i Afrika 
(EUTF). Pandemien satte sitt preg på fondets 
virksomhet, og innretningen av programmene ble 
endret for å følge opp EUs respons på pandemien. 
EUTF støtter tiltak i Sahel, i Nord-Afrika og på 
Afrikas horn. Fra 2017 til og med 2020 bidro fon-
det til å skape mer enn 132 000 jobber og hjalp om 
lag 464 000 personer med inntektsgenererende 
aktivitet. 9,3 millioner mennesker fikk bedre til-
gang til grunnleggende tjenester. Over 90 000 sår-
bare migranter fikk bistand til å returnere, i første 
rekke fra Libya og Niger, og mer enn 100 000 sår-
bare migranter fikk bistand etter å ha returnert til 
sine hjemmeområder. EUTF har overordnede ret-
ningslinjer til prosjektene i fondet, for eksempel 

standarder for etterlevelse av menneskerettighe-
ter. Norge legger til grunn at disse følges. EUTF 
følger opp prosjektpartnerne.

Norge støttet også oppstartsfondet Migration 
MPTF, som har bistått utvalgte medlemsland i FN 
med å utarbeide tiltaksplaner for gjennomføring 
av Global Compact on Migration (GCM), en ikke-
bindende avtale som dekker alle aspekter av inter-
nasjonal migrasjon. Det norske bidraget ble øre-
merket de tematiske områdene beskyttelse av 
migranters menneskerettigheter, sikkerhet og 
velferd og til tiltak som kan begrense irregulær 
migrasjon.

I Myanmar bidro norsk støtte til opplærings-
prosjekter i 2020 til økte muligheter for livsopp-
hold og sysselsetting for sårbare grupper i kon-
fliktområder, inkludert internt fordrevne og 
rohingyaer. Tilrettelegging for sameksistens, 
inter-etnisk dialog, forståelse og toleranse i Myan-
mar generelt, og i Rakhine spesielt, har ført til 
bedre kommunikasjon mellom, og kunnskap om, 
ulike etniske og religiøse folkegrupper. Gjennom 
flergiverfondet LIFTs mekanisme for covid-19-til-
tak, som Norge øremerket midler til, har 2,3 milli-
oner sårbare mennesker fått tilpasset bistand i 
form av kontantoverføringer, mat, lån, husly, retts-
lig assistanse og inntektsgenererende opplæring. 
Norsk støtte til en stipendordning for studenter 
fra alle etniske grupper i Rakhine muliggjorde til-
gangen til høyere utdanning for rohingyaer.

I Bangladesh støttet Norge FN-prosjektet 
SAFE Plus, som er et samarbeid mellom IOM, 
Verdens matvareprogram (WFP) og FNs ernæ-
rings- og landbruksorganisasjon (FAO). Målet er 
å forsyne rohingya-flyktningene og berørte lokal-
samfunn med gass i stedet for ved til matlaging, 
for å stanse avskogingen i området. Prosjektet 
skal også bedre kvinners sikkerhet, forebygge 
ressurskonflikter og gi opplæring i å etablere små 
bedrifter i vertssamfunnet, særlig for kvinner. 
Midtveisgjennomgangen av prosjektet viste at 
133 421 husholdninger (104 063 rohingya-flyktnin-
ger og 29 358 i vertssamfunnet) hadde fått gass 
ved utgangen av 2020. Husholdningene fikk også 
opplæring i brannsikkerhet, ernæring og miljø-
vern. Prosjektet oppnådde med dette bedre resul-
tater enn det var planlagt for.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 935,8 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 71 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021 og vil hovedsakelig 
benyttes til migrasjonsrelaterte formål.
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Post 73 FN og globale utfordringer, kan 
overføres

Bevilgningen dekker støtte til FNs innsats for fred 
og forebygging av konflikt og støtte til FNs gene-
ralsekretærs reformagenda, som dekker de tre 
områdene:
– FNs fred- og sikkerhetsarkitektur
– FNs utviklingssystem
– FNs administrasjon

Regjeringen ønsker et sterkt FN. Norsk støtte til 
reformarbeidet skal bidra til å styrke FNs evne til 
å forebygge og løse konflikter, og til å gjøre FNs 
landteam bedre i stand til å bistå vertslandene på 
en samstemt og integrert måte i deres oppfølging 
av bærekraftsmålene.

Innsats for helhetlige løsninger og koblinger 
mellom utvikling, klima og sikkerhet prioriteres. 
Støtten gis i hovedsak til FN, men også til andre 
aktører som arbeider for å styrke FN. Det gis også 
støtte til informasjon og debatt om FN og FNs 
arbeid i Norge under denne posten.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– FN er styrket og reformert.
– FN har levert mer enhetlig i oppfølgingen av 

2030-agendaen om bærekraftsmålene.
– FN er tilpasset nye globale utfordringer.
– FNs innsats for å ivareta internasjonal fred og 

sikkerhet er styrket.
– FN er bedre i stand til å forebygge voldelig kon-

flikt og skape bærekraftig fred.
– Oppslutningen om FN og FNs arbeid er styrket.

Prioriteringer 2022

Bevilgningen vil bidra til å støtte FNs fond for FNs 
stedlige koordinatorer (Special Purpose Trust 
Fund, SPTF). I løpet av 2021 har FN foretatt en 
gjennomgang av stedlig koordinator-systemet og 
FN-reformene. Stabil og forutsigbar finansiering 
av FNs stedlige koordinatorer er viktig, og ulike 
finansieringsmodeller for systemet er vurdert og 
forhandlet i FNs generalforsamling. Resultatet ble 
en videreføring av dagens hybrid med tre finansi-
eringskilder, hvor frivillige bidrag fra medlems-
land fortsatt vil være sentralt for finansieringen.

Bevilgningen skal også bidra til å støtte gene-
ralsekretærens fredsbyggingsfond (UN Peace-
building Fund, PBF), som er et finansielt verktøy 
for rask stabilisering og langsiktig fredsbygging. 
Norge har vært en betydelig bidragsyter til fondet 
helt siden oppstarten i 2006. Gitt dagens mange 
komplekse politiske kriser har FNs generalsekre-
tær bedt det internasjonale samfunnet om en bety-
delig opprustning av fondet, samt større forutsig-
barhet for langsiktig finansiering av fredsbygging. 
Til tross for at fondet regnes som den mest vellyk-
kede delen av FNs fredsarkitektur og som en 
vesentlig faktor for at FN-reformene skal lykkes, 
er fondet fortsatt betydelig underfinansiert. Regje-
ringen inngikk i 2020 en femårig avtale med FN 
innenfor en totalramme på 500 mill. kroner til fon-
det, med en årlig indikativ utbetaling på 100 mill. 
kroner. Dette er i tråd med regjeringens ønske om 
å sikre langsiktig og forutsigbar støtte til FN. Støt-
ten dekker hele tidsrommet for fondets nye strate-
giske plan (2020–2024). Bidrag til fondet vil bli pri-
oritert i 2022.

Norge vil videreføre samarbeidet med FNs 
avdeling for politikk og fredsbygging (DPPA) 
basert på den treårige avtalen inngått i 2020, og vil 
øke støtten i 2022. DPPA bidrar til FNs arbeid 
med fred og sikkerhet gjennom forebygging, 
megling og fredsbygging. Norge har også inngått 
en treårig avtale (2020–2022) med FNs utviklings-
program (UNDP) og DPPA sitt program for freds- 
og utviklingsrådgivere som skal bidra til å øke 
kapasiteten i FNs landteam.

Bevilgningen skal også bidra til gjennomføring 
av FNs reformer, bl.a. ved å støtte utrednings-
arbeid, kapasitetsbygging og faglig bistand i form 
av utsending av personell gjennom Nordem.

Regjeringen vil prioritere støtte til eksterne 
aktører som arbeider nært med FN-sekretariatet 
og bidrar med ideer, forslag og møteplasser for å 
styrke FN, bærekraftsmål 16 og fremme av FN-
reform. Gruppen av aktuelle aktører omfatter:
– Centre on International Cooperation (CIC)
– Security Council Report (SCR)
– Conflict Prevention and Peace Forum (CPPF)
– NGO Working Group on Women, Peace and 

Security (NGOWG)
– United Nations University
– UN Foundation

Videre dekker posten støtte til FN-sambandet og 
Unicef-komitéen Norge.

Posten finansierer også organisatorisk og fag-
lig styrking av FNs pådriverarbeid for bærekrafts-
målene og støtter statsministerens ledelse av FNs 
pådrivergruppe for disse.
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Sammenhengen mellom fred, sikkerhet og 
utvikling er forankret i FN-paktens art. 55. Studier 
viser at sårbarhet, konflikt og vold er kritiske hin-
dre for sosial og økonomisk utvikling. Deler av støt-
ten til FNs innsats for å håndtere sårbarhet, kon-
flikt og vold, med vekt på forebygging og tidlig inn-
sats, vil kunne være i grenseland for hva som god-
kjennes som offisiell utviklingsbistand (ODA) i 
henhold til utviklingskomitéen (DAC) i OECD. Det 
kan derfor være en utfordring for denne bevilgnin-
gen å overholde Stortingets forutsetning om at alle 
tiltak over bistandsbudsjettet skal kunne klassifise-
res som offisiell utviklingsbistand.

Rapport 2020

FN er styrket og reformert og FN har levert mer enhetlig 
i oppfølging av 2030-agendaen

I 2020 bidro Norge med 80 mill. kroner til FNs 
fond for stedlige koordinatorer (Special Purpose 
Trust Fund, SPTF). SPTF har vært avgjørende for 
gjennomføringen av FN-reform, hvor omorganise-
ringen av stedlig koordinator-systemet er grunn-
leggende. Dette inkluderer en styrking av FNs 
normative arbeid. Fondet har sikret finansiering 
av de stedlige koordinatorene. Å befeste deres 
utvidede autoritet vurderes av FN som sentralt for 
å styrke landteamenes evne til å bistå utviklings-
landene i arbeidet med 2030-agendaen på en sam-
stemt, integrert og effektiv måte. Rapporteringen 
fra generalsekretærens kontor bekrefter fram-
gang med effektivisering og innsparinger for FN 
på landnivå, men også at økt grad av samlokalise-
ring er en utfordring.

FN er tilpasset nye globale utfordringer og oppslut-
ningen om FN og FNs arbeid er styrket

Støtte til FN-reform via eksterne partnere nær FN 
bidro til å videreutvikle innholdet i reformene og 
til å mobilisere støtte blant FNs medlemsland for 
denne. Støtten til eksterne partnere bidro videre 
til å gjøre sammenhengen mellom fred, sikkerhet 
og utvikling bedre kjent for FNs medlemsstater 
og hvordan FNs organer, deriblant Sikkerhets-
rådet, arbeider med dette. I 2020 ble det gitt støtte 
til Centre on International Cooperation (CIC), 
Security Council Report (SCR), Conflict Preven-
tion and Peace Forum (CPPF) og NGO Working 
Group on Women, Peace and Security (NGOWG). 
I tillegg til FN-reform, bisto organisasjonene FN-
sekretariatet og medlemsland med verktøy for 
forebygging og løsning av konflikt.

FN-sambandet og Unicef-komitéen i Norge 
mottok i 2020 støtte til opplysnings- og informa-
sjonsarbeid om FN.

FN er bedre i stand til å forebygge voldelig konflikt og 
bygge bærekraftig fred

Norge bidro med drøyt 108 mill. kroner til FNs 
fredsbyggingsfond (PBF) i 2020. Fondet ble i 2020 
vurdert å oppfylle målene om at midlene er effek-
tive, risikovillige, at de utløser øvrige midler og at 
de bidrar til helhetlig samarbeid om fredsbygging 
på tvers av pilarene i FN. Fondet bidro til freds-
byggingsarbeid i rundt 40 land. 40 pst. av midlene 
ble benyttet til tiltak for likestilling og kvinners 
rettigheter. Dette representerer den høyeste 
andelen for likestilling og kvinners rettigheter 
blant FNs fond og programmer. Støtten bidro 
også til at FNs innsats for å ivareta internasjonal 
fred og sikkerhet ble styrket og at FN ble bedre i 
stand til å forebygge voldelige konflikter og skape 
bærekraftig fred. Fondet godkjente imidlertid kun 
11 pst. av søknadene om prosjektstøtte, som 
indikerer at etterspørselen etter fredsbyggings-
finansiering er langt større enn midlene i fondet.

Norsk støtte til FNs avdeling for politikk og 
fredsbygging (DPPA) var på 37 mill. kroner i 
2020, og bidro til FNs arbeid med å forebygge vol-
delig konflikt og bygge bærekraftig fred.

Midlene til DPPA sikret at FN har respondert 
raskt når konflikter har oppstått, og støttet FNs 
langsiktige fredsarbeid på landnivå og gjennom 
regionale organisasjoner. I 2020 støttet DPPA 30 
særskilte politiske oppdrag og sendte 188 freds-
meglere til ulike konfliktområder. DPPA bidro 
bl.a. til fredsinnsats i Afghanistan, Bolivia, Colom-
bia, Irak, Jemen, Libya, Sudan og Syria. Gjennom 
sitt arbeid samler DPPA informasjon og rapporte-
rer til FNs sikkerhetsråd, slik at rådet er bedre 
rustet til å håndtere kriser hvor internasjonal fred 
og sikkerhet er truet.

Støtten har også gått til FNs beredskapsstyrke 
for eksperter på megling, som ved 95 tilfeller ryk-
ket ut på under 72 timers varsel etter at parter i en 
konflikt ba FN om støtte. DPPA har ytt støtte til 
gjennomføring av valg i bl.a. Jordan, Malawi, Mold-
ova og Usbekistan, og ga særskilt støtte til kvinne-
lige fredsforhandlere og kvinners deltakelse i valg-
prosesser, bl.a. i Afghanistan og Etiopia. DPPA styr-
ket i 2020 arbeidet med å bekjempe konfliktrelatert 
seksuell vold i bl.a. Colombia og Myanmar.
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Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 308,1 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 90 mill. kroner sammenlignet 

med saldert budsjett for 2021. Økningen vil benyt-
tes til FNs fredsbyggingsfond og til å styrke arbei-
det til FNs avdeling for politikk og fredsbygging 
(DPPA).

Post 74 Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

(i 1 000 kr)

Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

FN – regulært bidrag 88 150 34 000 100 500

FNs fredsbevarende operasjoner 60 496 40 000 63 700

Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) 36 879 34 600 34 800

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) 26 771 26 700 27 300

Verdens helseorganisasjon (WHO) 26 354 26 300 24 300

Europarådet 16 469 16 400 16 900

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjon (ILO) 16 665 16 600 16 600

Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) 15 680 15 600 16 200

FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) 8 395 8 400 9 000

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) 4 430 4 500 4 500

Refusjon av bidrag som forvaltes av andre departementer

FNs miljøprogram (UNEP) – Klima- og miljødepartementet 26 845 29 100 25 000

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og  
kommunikasjon (UNESCO) – Kunnskapsdepartementet 13 351 14 000 14 700

Den internasjonale kreftunionen (IARC) –  
Kunnskapsdepartementet 3 900

Den internasjonale teleunion (ITU) – Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet 3 008 2 600 3 000

Verdensunionen for bevaring av naturens mangfold (IUCN) 
– Klima- og miljødepartementet 2 295 2 500 2 300

FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) – 
Klima- og miljødepartementet 1 065 1 100 1 100

Den europeiske post- og teleorganisasjon (UPU) –  
Samferdselsdepartementet 681 700 700

FNs klimasekretariat (IPCC) – Klima- og miljødepartementet 500 500 500

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter 
(CITES) – Klima- og miljødepartementet 407 500 400

Montrealprotokollen – Klima- og miljødepartementet 358 400 400

Verdensorganisasjonen for åndsverkrett (WIPO) –  
Justis- og beredskapsdepartementet 125 190 190

Sum post 74 348 923 274 690 365 990
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Bevilgningen dekker ODA-andelen av kontingen-
ter til internasjonale organisasjoner Norge er 
medlem av. I henhold til vedtak i OECDs 
utviklingskomité (DAC) kan en bestemt andel av 
de enkelte lands bidrag til organisasjonenes virk-
somhet registreres som offisiell utviklingshjelp 
(ODA). ODA-andelene vurderes jevnlig og kan bli 
endret av OECDs utviklingskomité i løpet av bud-
sjettåret.

ODA-andelen for de ulike organisasjonene er 
som følger:
– FNs regulære bidrag – 52 pst. (andelen er økt 

til 47 pst. og det antas at OECD vil øke den 
ytterligere til 52 pst. i 2022)

– FNs fredsbevarende operasjoner – 15 pst. 
(anslag, avhenger av type operasjoner)

– Den internasjonale arbeidslivsorganisasjon 
(ILO) – 60 pst.

– FNs organisasjon for industriell utvikling 
(UNIDO) – 100 pst.

– FNs organisasjon for ernæring og landbruk 
(FAO) – 83 pst.

– Verdens helseorganisasjon (WHO) – 76 pst.
– Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i 

Europa (OSSE) – 74 pst.
– Europarådet – 40 pst.
– Den internasjonale organisasjonen for migra-

sjon (IOM) – 100 pst.
– Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) – 

33 pst.
– IAEAs Technical Cooperation Fund – 100 pst.

Den øvrige delen av disse bidragene bevilges 
under kap. 116 Internasjonale organisasjoner, post 
70 Pliktige bidrag.

Bevilgningen dekker også ODA-godkjent 
andel av kontingenter til organisasjoner forvaltet 
av andre departementer, jf. oversikt i tabellen 
ovenfor.

Mål 2022

Denne bevilgningen bidrar til alle bærekrafts-
målene. Spesielt relevant på overordnet nivå er 
bærekraftsmål 1 – Utrydde alle former for fattig-
dom i hele verden, og 17 – Styrke virkemidlene 
som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye 
globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Det multilaterale systemet er effektivt, rele-

vant, samordnet og resultatorientert.

Rapport 2020

De pliktige bidragene for 2020 til internasjonale 
organisasjoner Norge er medlem av ble utbetalt i 
henhold til fordelingen mellom medlemslandene.

Budsjett 2021

Det foreslås bevilget 366 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 91,3 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021, grunnet bl.a. 
økt ODA-andel for det regulære bidraget til FN og 
økte utgifter til FNs fredsbevarende operasjoner. I 
tillegg har kontingenten til Den internasjonale 
kreftunionen (IARC), som ligger under Kunn-
skapsdepartementet, fått ODA-status slik at 
50 pst. av kontingenten kan regnes som bistand.

Kap. 152 Menneskerettigheter

Presset mot menneskerettighetene øker. Covid-
19-pandemien gjør arbeidet med å sikre at men-
neskerettighetene gjelder for alle, vanskeligere. 
Demokratiske og rettsstatlige prinsipper utfor-
dres i alle deler av verden. I mange land benyttes 

pandemitrusselen til å innføre lover og tiltak som 
uforholdsmessig begrenser menneskerettighe-
tene. Bevisst villedende informasjon bidrar til far-
lige konspirasjonsteorier, og undergraver mange 
steder arbeidet med å begrense smitteutviklingen. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Menneskerettigheter, kan overføres 655 859 633 817 701 617

71 FNs høykommissær for menneskerettigheter 
(OHCHR), kan overføres 165 000 165 000 197 000

Sum kap. 152 820 859 798 817 898 617
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Det fører også til økt polarisering og bruk av hate-
fulle ytringer i mange land. Redusert tilgang til 
skole, arbeid og mulighet for sosial omgang gjør 
at særlig jenter og kvinner er mer utsatt for over-
grep og vold.

Å fremme menneskerettighetene og demokra-
tiutvikling er både et selvstendig mål for regjerin-
gens utenriks- og utviklingspolitikk, og en inte-
grert del av Norges brede internasjonale engasje-
ment for fred og sikkerhet. Norges internasjonale 
innsats for menneskerettighetene er særlig rettet 
mot ytringsfrihet, menneskerettighetsforsvarere, 
tros- og livssynsfrihet, demokrati, kvinners rettig-
heter og rettighetene til seksuelle- og kjønnsmino-
riteter.

Meld. St. 10 (2014–2015) Muligheter for alle – 
menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- 
og utviklingspolitikken (Menneskerettighetsmel-
dingen) er førende for regjeringens internasjonale 
engasjement for menneskerettigheter.

Post 70 Menneskerettigheter, kan overføres

Bevilgningen støtter tiltak for å fremme og for-
svare menneskerettighetene, globalt og i utvi-
klingsland. Den skal bidra til utvikling gjennom 
styrket respekt for menneskerettighetene. Posten 
inkluderer støtte til kulturelle rettigheter, og 
fremme av kvinners rettigheter og likestilling i 
utviklingsland i Sørøst- og Øst-Europa, Sentral-
Asia, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. Som 
ledd i Utenriksdepartementets strategiske arbeid 
kan posten også brukes til å støtte arrangementer 
og delegasjonsbesøk, både i og utenfor Norge.

Aktører som støttes over denne posten er nor-
ske, internasjonale og nasjonale sivilsamfunnsor-
ganisasjoner. Det gis også støtte til mellomstatlige 
organisasjoner, nasjonale myndigheter og institu-
sjoner i samarbeidsland, og utvalgte statlige nor-
ske virksomheter. Norske ambassader er viktige 
kanaler for menneskerettighetsarbeidet.

Denne posten må ses i sammenheng med kap. 
159 Regionbevilgninger, kap. 164 Likestilling og 
kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid, post 
70 Fred og forsoning.

Mål 2022

Bevilgningen skal særlig støtte bærekraftsmål 16 
– Fremme fredelige og inkluderende samfunn 
med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for til-
gang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, 
ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle 
nivå, bærekraftsmål 5 – Oppnå likestilling og 
styrke jenters og kvinners stilling, bærekraftsmål 

8 – Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle og bærekraftsmål 10 – Redusere 
ulikhet i og mellom land. 

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål: 
– Internasjonale systemer for å fremme og 

beskytte menneskerettigheter, demokrati og 
rettsstat er mer effektive.

– Etterlevelse av internasjonale menneskerettig-
hetsforpliktelser er forbedret i utviklingsland.

– Kvinners rettigheter, deltakelse og likestilling 
er forbedret i Midtøsten, Nord-Afrika, Sørøst- 
og Øst-Europa, Sentral-Asia og Afghanistan.

– Relevante institusjoner respekterer menneske-
rettighetene og er blitt mer ansvarlige, inklude-
rende og demokratiske.

Prioriteringer 2022

Retten til å ytre seg fritt og ha fri tilgang til infor-
masjon er grunnleggende menneskerettigheter 
og en forutsetning for andre menneskerettigheter 
og demokrati. Bevilgningen skal bidra til å styrke 
ytringsfriheten med vekt på journalisters sikker-
het, pressefrihet, tilgang til pålitelig informasjon 
og kunstnerisk ytringsfrihet. Regjeringens stra-
tegi for ytringsfrihet vil være førende for en styr-
ket innsats på feltet.

Arbeidet for menneskerettighetsforsvarere og 
innsats for deres beskyttelse, og arbeidet for tros- 
og livssynsfrihet vil fortsatt gis høy prioritet. 
Bevilgningen skal bidra til å utvikle demokrati og 
styrke demokratiske institusjoner, fremme retts-
sikkerhet og en velfungerende rettsstat. Dette 
inkluderer arbeidet mot dødsstraff.

Bevilgningen skal også bidra til å gjennomføre 
regjeringens Handlingsplan for kvinners rettighe-
ter og likestilling, og Handlingsplanen for kvinner, 
fred og sikkerhet. Tiltak for å fremme menneske-
rettighetene til seksuelle minoriteter og kjønnsmi-
noriteter skal også prioriteres. Det vil gis støtte til 
å fremme internasjonale arbeidsstandarder og 
gjennomføring av FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter. Arbeidet for 
kulturelle rettigheter vil videreføres som en inte-
grert del av menneskerettighetssatsingen.

Økningen i bevilgningen vil benyttes til styrket 
innsats for ytringsfrihet og vil bidra til oppfølging 
av den nye ytringsfrihetsstrategien. Økningen vil 
også bidra til styrking av eksisterende satsinger 
rettet mot beskyttelse av menneskerettighetsfor-
svarere, demokrati og rettsstat, og øvrige priori-
terte tematiske områder. Økningen vil muliggjøre 
en styrket satsing rettet mot lokale aktører i part-
nerland, gjennom de norske utenriksstasjonene. 
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Det vil også legges vekt på økt satsing for å 
beskytte og fremme menneskerettighetene i Nor-
ges nærområder.

Rapport 2020

Demokrati, rettsstat og demokratiske institusjoner er 
styrket

Selv om antall land med allmenn stemmerett og 
periodiske valg øker, svekkes samtidig respekten 
for demokratiske spilleregler og rettsstatsprinsip-
per i mange land. Denne trenden ble forsterket i 
2020 som følge av pandemien. Norge bidro til å 
begrense denne utviklingen gjennom samarbeid 
med og støtte til ulike partnere i sivilt samfunn og 
multilateralt. Gjennom et strategisk partnerskap 
med International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA), bidro Norge til å for-
midle forskningsbasert demokratikunnskap og 
styrke bevisstheten hos relevante aktører globalt. 
IDEA var raskt ute med å legge om innsatsen som 
følge av pandemien og bidro med rapporter, analy-
ser og verktøy for å bistå myndigheter med å ta 
informerte beslutninger og å sikre forsvarlig gjen-
nomføring av valg. Norge økte støtten til sivil-
samfunnsaktører og uavhengige medier gjennom 
organisasjonen European Endowment for Demo-
cracy, som ifølge en ekstern evaluering arbeidet 
effektivt for å tette finansieringsgap i krevende 
situasjoner.

Styrket ytringsfrihet og uavhengige medier, inkludert 
journalisters sikkerhet

Gjennom FNs organisasjon for undervisning, 
vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) 
bidro Norge til å støtte utviklingen av lover, ret-
ningslinjer og nasjonale mekanismer for å styrke 
pressefriheten og journalisters beskyttelse. For å 
bekjempe straffrihet for forbrytelser mot journa-
lister fikk 2 300 dommere og rettslige aktører i 
Latin-Amerika forbedret sin kompetanse om inter-
nasjonale og regionale standarder for ytringsfri-
het. Norsk støtte bidro til forbedret likestilling i 
mediesektoren i utvalgte land i Afrika, Asia og 
Midtøsten, gjennom tiltak for å fremme kvinnelige 
redaktører og medieledere, og mer kjønnssensitiv 
og likestillingsorientert reportasje. Flere journa-
lister og mediehus har også etablert, eller forbe-
dret sine tjenester for faktasjekk, og har økt sin 
kompetanse i undersøkende journalistikk. Gjen-
nom sikkerhetskurs har journalister styrket sin 
kunnskap om beredskap for, og respons mot, digi-
tale og fysiske trusler. Nye mekanismer er blitt 
utviklet for å bidra til overvåking og kontroll av 

innhold i sosiale medier, slik at dette er i henhold 
til internasjonal menneskerettighetspraksis. 
Covid-19-pandemien førte til behov for nytenkning 
rundt prosjekter for ytringsfrihet. Gjennom fleksi-
ble midler har journalister og medieorganisasjo-
ner utøvd viktig og kritisk journalistikk som har 
motvirket desinformasjon og rettet søkelyset mot 
helsemessige og sosioøkonomiske effekter av 
pandemien.

Tros- og livssynsfrihet og beskyttelse av religiøse  
minoriteter er styrket

En stor andel av verdens befolkning får ikke opp-
fylt sin tros- og livssynsfrihet. Covid-19-pandemien 
bidro til å vanskeliggjøre situasjonen for religiøse 
minoriteter i mange land, og førte til økt diskrimi-
nering og intoleranse. Gjennom partnere har 
Norge støttet sivilt samfunn og andre aktørers for-
svar av minoriteters rettigheter i utvalgte land i 
Afrika, Asia og Midtøsten. Evalueringer av både 
det internasjonale parlamentarikernettverket 
(IPPFoRB) og Stefanusalliansen viste gode resul-
tater av deres arbeid. IPPFoRB har blitt en viktig 
aktør i det internasjonale arbeidet for tros- og livs-
synsfrihet, og antallet parlamentarikere som enga-
sjerte seg i dette arbeidet økte. Stefanusalliansen 
bidro til opplæring om tros- og livssynsfrihet på 13 
språk, samt juridisk opplæring av advokater. Med 
støtte fra bl.a. Norge ble det utarbeidet en rapport 
om fremme av tros- og livssynsfrihet og likestil-
ling i lys av bærekraftsmålene. Den ble brukt som 
underlag i rapporten om samme tema fra FNs spe-
sialrapportør for tros- og livssynsfrihet. Arbeidet 
på dette området er også videreført gjennom kon-
krete prosjekter på landnivå, inkludert i Egypt, 
Libanon, Myanmar, Nigeria, Pakistan og Vietnam.

Beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere er 
styrket

Norsk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og 
menneskerettighetsorganisasjoner bidro i 2020 til 
at rundt 8 900 menneskerettighetsforsvarere fikk 
ulike former for krisehjelp eller støtte for å kunne 
fortsette arbeidet sitt. Dette inkluderer for eksem-
pel rettshjelp, støtte til sikkerhetstiltak, midlerti-
dig relokalisering og sikkerhetsopplæring. Over 
500 lokale menneskerettighetsorganisasjoner har 
også mottatt støtte via norske partnere for å vide-
reføre rettighetsarbeidet. Støtten bidro bl.a. til å 
finansiere sikkerhetstiltak, deltakelse i nasjonale 
og internasjonale nettverk, og økt evne til å prøve 
saker for domstolene. Norsk støtte har også 
bidratt til at saker som angår urettmessig rettsfor-
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følgelse eller trakassering av menneskerettighets-
forsvarere er henvist til menneskerettighetsmeka-
nismer eller traktatorganer i FN. I mange av disse 
sakene har menneskerettighetsforsvarere opp-
levd at situasjonen deres ble forbedret etter at FN 
tok opp saken med relevante myndigheter. Arbei-
det til menneskerettighetsforsvarere har ført til at 
pandemirelaterte restriksjoner, som innebar 
omfattende begrensninger i grunnleggende men-
neskerettigheter, i mange land har blitt reversert 
eller endret. Norge ledet arbeidet med å fornye 
mandatet til FNs spesialrapportør for menneske-
rettighetsforsvarere for tre nye år fra 2020–2023.

Kulturelle rettigheter, inkludert kunstnerisk ytrings-
frihet, kulturarv og verdensarv er styrket

I organisasjonen Freemuse sin årlige rapport, 
State of Artistic Freedom, ble det dokumentert 978 
hendelser i 89 land i 2020, hvor retten til kunstne-
risk ytringsfrihet ble krenket eller begrenset gjen-
nom nasjonale lover. Norge har støttet innsats for 
å motarbeide denne utviklingen gjennom en 
rekke partnere. UNESCOs Aschberg Pro-
gramme har med norsk støtte lansert en kam-
panje for å fremme kunstnerisk frihet og øke 
bevisstheten om pandemiens negative konsekven-
ser for kultursektoren og kulturelle rettigheter. I 
2020 mottok 28 land krisehjelp fra UNESCO for å 
beskytte kulturarv som er skadet eller svært 
truet. UNESCOs verdensarvsfond styrket forvalt-
ningen av 14 verdensarvsteder i Afrika. Gjennom 
Det palestinske kulturfondet ble det gitt støtte til å 
opprettholde sentrale kulturinstitusjoner i Øst-
Jerusalem, Jordan-dalen, øvrige Vestbredden og 
Gaza. Støtte til urfolksorganisasjonen Sotz’il Jay i 
Guatemala bidro til å styrke mayabefolkningens 
identitet gjennom å fremme og utvikle deres 
kunstneriske uttrykk.

Rettighetene til utsatte og marginaliserte grupper, 
inkludert personer med funksjonsnedsettelse og 
seksuelle minoriteter er styrket

Støtte til Foreningen for kjønns- og seksualitets-
mangfold (FRI) bidro til samarbeid med religiøse 
ledere i Kenya og det sørlige Afrika mot diskrimi-
nering og overgrep mot lesbiske, homofile, bifile, 
transpersoner og interkjønnpersoner (LBHTI), og 
til beskyttelse av LHBTI-barn og unges rett til 
utdanning og andre grunnleggende rettigheter i 
Nepal og Vietnam. Støtten bidro også til å doku-
mentere overgrep mot LHBTI-personer i Sør-Asia, 
og styrke deres vern av rettigheter. Gjennom Glo-
bal Equality Fund bidro Norge med krisestøtte til 

LHBTI-personer og lokale menneskerettighetsor-
ganisasjoner, som var avgjørende i en situasjon 
med økt stigmatisering, fattigdom og overgrep 
mot LHBTI-personer og menneskerettighetsfor-
svarere som følge av covid-19-pandemien.

Norsk støtte til FNs fond for å fremme rettig-
hetene til personer med nedsatt funksjonsevne 
bidro til gjennomføring av nasjonale programmer 
for disse rettighetene i 23 land. Over 22 000 repre-
sentanter fra ulike myndighetsinstitusjoner, sivilt 
samfunn og FN-ansatte fikk opplæring i hvordan 
rettighetene til personer med nedsatt funksjons-
evne kan fremmes i lov og i praksis.

Mer inkluderende vekst og anstendig arbeid

Ubundet programstøtte bidro til at Den internasjo-
nale arbeidsorganisasjonen (ILO) kunne reagere 
raskt på konsekvenser av covid-19-pandemien. 
Eksempler omfatter opplæring av arbeidsinnvan-
drere i Sri Lanka og styrket robusthet i den ufor-
melle økonomien i Elfenbenskysten. Gjennom 
støtte til FNs organisasjon for bærekraftig 
næringsliv ble det utarbeidet en ny strategi med 
større vekt på måloppnåelse basert på FNs veile-
dende prinsipper for menneskerettigheter og 
næringsliv. Norge støttet også utviklingen av en 
ny metode for bedre evaluering av selskapers 
respekt for menneskerettigheter i hele verdikje-
den.

Andre sentrale partnerskap

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 
arbeider langsiktig innen flere prioriterte rettig-
hetsområder. SMR bidro bl.a. til å sikre bedre og 
mer tilgjengelig menneskerettighetsutdanning i 
land som er med i den sørøstasiatiske samarbeids-
organisasjonen ASEAN og i Kina. Videre bidro 
senteret til å gi opplæring i intervju- og etterret-
ningsmetoder som forhindrer tortur og manipula-
sjon.

Støtte til tenketanken Universal Rights Group 
bidro til videreutviklingen av den internasjonale 
debatten om det multilaterale menneskerettig-
hetsarbeidet, inkludert Menneskerettighetsrådets 
forebyggingsmandat. Gjennom organisasjonen 
Universal Periodic Review Info bidro Norge til å 
styrke sivilt samfunns deltakelse i de periodiske 
landgjennomgangene i FNs menneskerettighets-
råd.

Norge videreførte støtten til FNs fellesfond for 
integrering av menneskerettigheter i FNs 
utviklingssystem. Norge deltok også aktivt i evalu-
eringen av fondet som ble utført i 2020. Evaluerin-
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gen viser bl.a. at menneskerettighetsekspertise i 
staben til FNs stedlige koordinatorer har bidratt 
til styrket institusjonalisering og operasjonalise-
ring av menneskerettighetene både i FN-systemet 
og i vertslandene.

Arbeid for likestilling i Midtøsten, Nord-Afrika, OSSE og 
Afghanistan

Støtte til Verdensbankens Mashreq Gender Faci-
lity bidro til å forebygge vold mot kvinner i Jordan 
og Irak bl.a. gjennom forberedelse av lovforslag. I 
Libanon bidro norsk støtte til å innføre en lov som 
forbyr seksuell trakassering, og førte til bedre 
tverrsektorielt samarbeid for å styrke kvinners 
økonomiske uavhengighet. I Egypt fikk 6 000 jen-
ter og unge kvinner opplæring om rettigheter og 
skadelige effekter av kvinnelig kjønnslemlestelse 
(FGM) og kjønnsbasert vold, og 450 tradisjo-
nelle/religiøse ledere erklærte offisielt at de tok 
avstand fra FGM.

Arbeidet med nasjonale handlingsplaner for 
kvinner, fred og sikkerhet var et prioritert område 
og norske midler støttet opp om utarbeidelse og 
oppfølging av slike planer i flere land, deriblant 
Libanon og Jordan. Støtte til fondet Women, Peace 
and Humanitarian Fund bidro til at utvalgte kvin-
neorganisasjoner fikk midler til innsats for kvin-
ners rettigheter og deltakelse i freds- og 
forsoningsprosesser.

Arbeid for menneskerettigheter på regionalt, nasjonalt 
og lokalt nivå i Afrika, Midtøsten, Asia og Latin-
Amerika

En betydelig del av bevilgningen ble forvaltet av 
Norges utenriksstasjoner, rettet mot særskilte 
nasjonale og regionale rettighetsutfordringer. 
Eksempler på dette er støtte til bedre beskyttelse 
for menneskerettighetsforsvarere i Colombia og 
Burundi, og støtte til fri rettshjelp og menneske-
rettighetsopplæring i Etiopia og Tanzania. Støtte 
til menneskerettighetsorganisasjoner i Egypt 
bidro til at mer enn 300 saker ble fremmet for 
domstolene og at flere tusen personer mottok 
rettshjelp. Norsk støtte bidro også til å dokumen-
tere menneskerettighetsbrudd i Pakistan og 
Palestina, og til opplæring av dommere i Indone-
sia. På Filippinene og i Sri Lanka bidro støtten til å 
styrke den nasjonale menneskerettighetskommi-
sjonen. Norsk støtte bidro til menneskerettighets-
opplæring og utdanning for politi i Kina. I Kenya 
og Zimbabwe støttet Norge bistand til kvinner og 
barn utsatt for kjønnsbasert vold. I Malawi og Tyr-
kia bidro Norge til beskyttelse av utsatte grupper, 

inkludert LHBTI-personer. Støtten til rettighetsar-
beid i Tyrkia bidro også til å fremme ytrings- og 
pressefrihet, og til å opprettholde uavhengige 
medier. I Myanmar ble kapasiteten til valgkommi-
sjonen og den nasjonale menneskerettighetskom-
misjonen styrket. Støtten ble også brukt til å 
fremme uavhengige medier og journalisters sik-
kerhet. Mange av resultatene er imidlertid rever-
sert etter militærkuppet.

Regionalt bidro norsk støtte til økt kapasitet 
hos Den afrikanske menneskerettighetskommi-
sjonen og Det interamerikanske menneskerettig-
hetssystemet. Europarådets nabolagsprogrammer 
bidro til forbedring av Marokkos nasjonale hand-
lingsplan for demokrati og menneskerettigheter, 
og gjennomføring av Lanzarote-konvensjonen om 
beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og sek-
suelt misbruk i Tunisia.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 701,6 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 70 mill. kroner som bl.a. vil 
benyttes til oppfølging av regjeringens ytringsfri-
hetsstrategi, som ble lagt fram i juni 2021.

I tillegg foreslås det å flytte 2,2 mill. kroner til 
UN Global Compact fra posten til kap. 162 
Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, 
post 70 Næringsutvikling og handel.

Samlet økes posten med 67,8 mill. kroner sam-
menlignet med saldert budsjett for 2021.

Post 71 FNs høykommissær for 
menneskerettigheter (OHCHR), kan 
overføres

Menneskerettighetene utgjør én av FNs tre pila-
rer og er nødvendig for å oppnå bærekraftige 
resultater innenfor FNs to øvrige pilarer: fred og 
sikkerhet, og utvikling. Høykommissæren har 
ansvar for å koordinere FNs menneskerettig-
hetsarbeid og er en pådriver både overfor stater 
og øvrige deler av FN.

Høykommissæren arbeider ut fra bærekrafts-
målene. OHCHR er hennes sekretariat og FNs 
hovedorganisasjon for menneskerettighetsar-
beid. OHCHR spiller også en viktig rolle på land-
nivå ved å støtte statene i gjennomføringen av 
deres internasjonale forpliktelser.

OHCHR er Norges viktigste partner og kanal i 
det internasjonale arbeidet for menneskerettighe-
ter. Denne bevilgningen dekker kjernestøtte og 
øremerket støtte til prioriterte områder. I henhold 
til regelverket fra OECDs utviklingskomité (DAC) 
anerkjennes 88 pst. av kjernestøtten til OHCHR 
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som offisiell bistand. Den øremerkede støtten 
anerkjennes i sin helhet som slik bistand.

Utenriksdepartementet har siden 2018 innret-
tet støtten til OHCHR gjennom en flerårig samar-
beidsavtale, som skal fornyes i 2022. Avtalen hvi-
ler på en politisk intensjonsavtale inngått i 2018 i 
anledning 70-års jubileet for FNs verdenserklæ-
ring for menneskerettigheter. Avtalen nedfeller 
overordnede mål for samarbeidet og bekrefter 
behovet for å styrke FNs menneskerettighetspilar, 
både politisk og finansielt.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte OHCHRs bidrag til å reali-
sere bærekraftsmålene. Det gjelder særlig bære-
kraftsmål 16 – Fremme fredelige og inkluderende 
samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge 
for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfunge-
rende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på 
alle nivåer, 5 – Oppnå likestilling og styrke jenters 
og kvinners stilling og 10 – Redusere ulikhet i og 
mellom land. Arbeidet med rettighetsdimensjo-
nene i de øvrige bærekraftsmålene støttes også.

Bevilgningen skal bidra til at OHCHR når sine 
strategiske mål for perioden 2022–2024:
– FNs menneskerettighetsmekanismer er effek-

tive og solide, i tråd med sine mandater.
– Internasjonale menneskerettighetslover og  

-standarder gjennomføres på landnivå.
– Integreringen av menneskerettigheter i FN-

systemet er styrket.

Prioriteringer 2022

Norge har de siste årene vært blant de største 
giverne av kjernestøtte til OHCHR, og ønsker å 
videreutvikle dette samarbeidet gjennom en styr-
ket satsing. For at organisasjonen skal kunne 
levere effektivt og fleksibelt i henhold til hele 
bredden av sitt mandat, vil andelen som gis som 
kjernestøtte til OHCHR økes. Bruk av øremerket 
støtte vil fortsette, men med sikte på større grad 
av myk øremerking.

Tematisk øremerking skal bidra til å styrke 
OHCHRs arbeid med norske prioriteringer som 
demokratisk handlingsrom og sivilt samfunns 
rammevilkår, herunder ytringsfrihet, beskyttelse 
av menneskerettighetsforsvarere, tros- og livs-
synsfrihet og beskyttelse av religiøse minoriteter. 
Beskyttelse av rettighetene til kvinner, barn og 
unge, og grupper som ofte er utsatt for marginali-
sering, som LHBTI-personer og urfolk, skal også 
prioriteres. Støtte til OHCHRs system for tidlig 
varsling av, og respons på, alvorlige og systema-

tiske menneskerettighetsutfordringer viderefø-
res. Frivillige fond for prioriterte innsatser, som 
arbeidet mot tortur, vil fortsatt støttes. Menneske-
rettighetene til personer med funksjonsnedset-
telse støttes gjennom kjernebidraget etter ønske 
fra OHCHR.

Geografisk øremerking skal bidra til å styrke 
OHCHRs kapasitet til å møte behov for kapasitets-
bygging på landnivå. Hovedinnsatsen vil være i 
regioner der Norge har et aktivt bilateralt engasje-
ment og har mulighet til å følge opp samarbeidet. 
Dette inkluderer bl.a. Latin-Amerika, Midtøsten, 
Sahel og det østlige og sørlige Afrika.

Rapport 2020

I den globale årsrapporten framheves innsatsen 
for å bidra til at rettigheter hadde en sentral plass i 
den globale responsen på covid-19, som beskyt-
telse av sårbare personer og grupper. Rapporte-
ringen om innsats støttet av Norges øremerkede 
bidrag viser at OHCHR jobbet godt og systema-
tisk med de norske prioriteringene. Etter at 
OHCHR i 2019 ble gjennomgått av Nettverket for 
evalueringer av multilaterale organisasjoner 
(MOPAN), har Norge lagt vekt på at dialogen 
omfatter kontorets plan for oppfølging og risi-
kostyring.

FNs menneskerettighetsmekanismer er effektive og 
solide, i tråd med sine mandater

Gjennom kombinasjonen av kjernestøtte og øre-
merket støtte bidro Norge til at OHCHR i 2020 
kunne levere innenfor hele sitt mandat. Oppgaver 
med mandat i vedtak fattet av FNs medlemsland 
øker i omfang, uten at det regulære budsjettet hol-
der tritt med økningen. Kontoret er avhengig av 
frivillige bidrag, også for deler av oppgavene som 
følger av mandater. Slike bidrag utgjorde over 
halvparten av budsjettet i 2020. I lys av alvorlige 
utfordringer for menneskerettighetenes stilling 
og sterk etterspørsel etter organisasjonens kom-
petanse er imidlertid behovet langt større.

Internasjonale menneskerettigheter gjennomføres på 
landnivå

I 2020 ga Norge landspesifikk støtte til OHCHRs 
arbeid i Latin-Amerika (Colombia, Haiti, Nica-
ragua, Venezuela), Midtøsten (Palestina) og 
Afrika (Den demokratiske republikken Kongo, 
Etiopia, Sahel-landene Burkina Faso, Mauritania, 
Niger og Tsjad), samt til regionalt samarbeid i 
Sahel, også gjennom G5 Sahel-styrken.
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Norge støttet OHCHRs arbeid med å beskytte 
sivilt samfunn og styrke deres demokratiske 
handlingsrom. Dessuten bidro Norge med støtte 
til OHCHRs innsats for å motvirke at menneske-
rettighetsforsvarere og representanter fra sivilt 
samfunn som engasjerer seg i FN-fora som Sik-
kerhetsrådet, blir utsatt for represalier i sine 
hjemland i form av trusler og vold.

Norge fortsatte det strategisk samarbeidet om 
barn og unges rettigheter i 2020 gjennom dedi-
kerte ungdomsrådgivere ved OHCHRs regionale 
kontorer og økt ungdomsengasjement i mennes-
kerettighetsspørsmål. Norsk støtte bidro til å 
fremme ungdommers politiske og offentlige delta-
kelse, og til å integrere ungdommers rettigheter i 
arbeidet med FNs menneskerettighetsmekanis-
mer. Norsk støtte bidro til beskyttelse av margina-
lisert ungdom, ungdom i krisesituasjoner og ung-
dom som opplever utrygghet og vold.

Norges støtte til OHCHRs arbeid i Colombia 
har gjennom flere år bidratt til overvåking av men-
neskerettighetssituasjonen og bedre oppfølging 
av rettighetene til personer fra utsatte grupper 
som urfolk, LHBTI-personer og menneskerettig-
hetsforsvarere. Også i 2020 var arbeidet for men-
neskerettighetsforsvarere særlig viktig ettersom 
sikkerhetssituasjonen forverret seg. Kvinnelige 
menneskerettighetsforsvarere hadde særlig stort 
behov for beskyttelse.

Integreringen av menneskerettigheter i FN-systemet er 
styrket

I 2020 fortsatte Norge støtten til OHCHRs arbeid 
med tidlig varsling av, og respons på, alvorlige 
menneskerettighetsutfordringer, bl.a. gjennom 
såkalte Emergency Response Teams ved tre 
utvalgte regionalkontorer, henholdsvis Bangkok, 
Pretoria og Dakar. Norges støtte bidro også til 
styrket bevissthet internt i FN om menneskeret-
tighetsforsvareres rolle og beskyttelsesbehov.

OHCHR fikk et hovedansvar for oppfølging av 
FNs generalsekretærs menneskerettighetsa-
genda A Call for Action. OHCHR utviklet egne ret-
ningslinjer for hvordan FN-systemet skal arbeide 
for å fremme sivilt samfunns handlingsrom, inklu-
dert beskyttelse av menneskerettighetsforsva-
rere.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 197 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 32 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen skal 
bidra til gjennomføring av OHCHRs årsprogram 
for 2022 (Human Rights Appeal) gjennom økt 
kjernestøtte, og øremerket støtte til tematiske og 
geografiske områder som er prioritert innenfor 
den norske menneskerettighetssatsingen.

Kap. 159 Regionbevilgninger

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres 659 769 589 011 702 011

71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres 799 969 776 134 784 634

72 Afghanistan, kan overføres 540 545 475 241 475 241

75 Afrika, kan overføres 1 173 235 2 177 693 2 627 693

76 Asia, kan overføres 82 702 483 503 558 503

77 Latin-Amerika og Karibia, kan overføres 106 156 177 339 192 339

Sum kap. 159 3 362 376 4 678 921 5 340 421
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Regionbevilgningene dekker all langsiktig bilate-
ral bistand til land i Afrika, Asia, Midtøsten, Latin-
Amerika og Karibia, og til land på Vest-Balkan og i 
Øst-Europa. Totalt sett bidrar innsatsen over disse 
postene til 2030-agendaen for bærekraftig utvik-
ling.

Formålet med den bilaterale bistanden under 
regionbevilgningene er å bidra til å motvirke 
grunnleggende årsaker til fattigdom i utvalgte 
land og regioner, herunder både konflikt og 
klimaendringer. Tildelingene tar utgangspunkt i 
hvordan norsk innsats best kan bidra til å dekke 
kompliserte og sammensatte behov i land og regi-
oner. Innsatsen på landnivå reflekterer den tema-
tiske bredden i norsk utenriks- og utviklingspoli-
tikk, og inngår i de totale tematiske satsingene.

Konsekvensene av klimaendringene truer i 
dag mye av det som er oppnådd i arbeidet med å 
bekjempe fattigdom. De reduserer også mulighe-
tene for å nå bærekraftsmålene. Klimaendringene 
rammer særlig landbruket, som er en viktig sek-
tor for sysselsetting, ernærings- og matsikkerhet. 
Regjeringens strategi for klimatilpasning, forebyg-
ging av klimarelaterte katastrofer og sult, og 
handlingsplanen for bærekraftige matsystemer 
skal legge grunnlaget for at disse utfordringene 
ses i sammenheng. Strategien skal bidra til å 
bekjempe sult, skape økonomisk vekst og gjøre 
samfunn mer robuste til å håndtere de utfordrin-
gene klimaendringene skaper.

Covid-19-pandemien rammet de fattigste og 
mest sårbare landene hardest og satte dem bety-
delig tilbake i arbeidet med å nå bærekrafts-
målene. Det vil derfor kreve omfattende innsats 
for disse landene å komme tilbake dit de var før 
pandemien. Regionbevilgningene skal prioritere 
tiltak som reduserer omfanget av mennesker i 
ekstrem fattigdom som følge av pandemien. Inn-
satsen skal rettes inn mot tiltak som bidrar til 
sosial og økonomisk utvikling. Sårbare og margi-
naliserte grupper og ofre for menneskehandel, 
slaveri og tvangsarbeid vil fortsatt være prioriterte 
målgrupper.

Fattigdom forårsakes og forsterkes av vold og 
konflikt og av mangel på stabilitet, økonomisk 
inkludering, og mangel på institusjoner som frem-
mer rettferdighet. Mange stater har lite eller 
ingen kapasitet til å forebygge og tilpasse seg nye 
utfordringer. Forbedret styresett er et mål for alle 
regionbevilgningene, og inkluderer flere viktige 
prioriteringer, som demokratisk utvikling, men-
neskerettigheter, likestilling, sikkerhet og stabili-
tet, og korrupsjonsbekjempelse.

Støtten under regionbevilgningene kanalise-
res gjennom sivilt samfunn, myndigheter, regio-

nale, internasjonale og multilaterale organisasjo-
ner i de enkelte land eller gjennom regionale til-
tak. Regionspesifikke prioriteringer og innsats er 
beskrevet under hver av postene. Tildelingen over 
regionbevilgningen må ses i sammenheng med til-
delinger over andre budsjettposter.

All innsats tar utgangspunkt i landenes behov. 
I de fleste land er innsatsen dessuten forankret i 
landenes egne utviklingsplaner og prioriteringer. I 
noen få land fraviker Norge dette prinsippet, for 
eksempel fordi det er høyt konfliktnivå, myndig-
hetene har kommet til makten på illegitim måte, 
eller fordi landet bevisst motarbeider demokra-
tiske reformer. Regionbevilgningene benyttes i 
hovedsak til langsiktige tiltak, men i land der for-
utsetningene for støtten endrer seg som følge av 
konflikt, politiske kriser eller naturkatastrofer, 
kan postene bli benyttet til nødhjelp eller gjenopp-
byggingstiltak.

Norges 17 partnerland er prioritert. For disse 
landene er det utarbeidet flerårige landstrategier 
som ligger til grunn for en helhetlig innretning av 
innsatsen.

Innsatsen på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sen-
tral-Asia er også en integrert del av norsk europa-
politikk. Støtten skal innrettes slik at den bidrar til 
tettere samarbeid i europeiske og euroatlantiske 
strukturer.

Post 70 Midtøsten og Nord-Afrika, kan 
overføres

Bevilgningen dekker støtte til enkeltland og regio-
nale tiltak i Midtøsten og Nord-Afrika, herunder 
støtte til Palestina. Kjernestøtte til FNs hjelpeorga-
nisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 
dekkes også under posten. Regionen er preget av 
ustabilitet og har områder med høyt konfliktnivå. 
Det er et stort behov for styrking av samfunnsin-
stitusjonene, fremme av godt styresett og mennes-
kerettigheter, økt jobbskaping, økonomisk vekst 
og næringsutvikling. Posten støtter innsats i et 
bredt geografisk nedslagsfelt med en rekke ulike 
utfordringer, fra Marokko i sørvest til Iran i nord-
øst. Betydelig humanitær støtte kanaliseres også 
til regionen.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende og 
inkluderende institusjoner på alle nivåer. Øvrige 
relevante bærekraftsmål for posten er 3 – Sikre 
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god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder, 4 –Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang 
læring for alle, 5 – Oppnå likestilling og styrke jen-
ters og kvinners stilling i samfunnet, og 8 – 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig øko-
nomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål i 
regionen:
– Sikkerhet og stabilitet er økt.
– Styresett er forbedret.
– Økonomisk og sosial utvikling er styrket.

Prioriteringer 2022

Langsiktig støtte til Palestina er, som i 2021, plan-
lagt å utgjøre en betydelig del av posten. Norge vil 
opprettholde arbeidet for å fremme en forhandlet 
to-statsløsning der Israel og Palestina lever side 
om side i fred og sikkerhet innenfor gjensidig 
anerkjente grenser. En to-statsløsning vil gi økt 
sikkerhet og stabilitet i regionen. Støtte til sam-
funnsinstitusjoner utgjør kjernen i en to-statsløs-
ning og prioriteres høyt av Norge, som leder av 
giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison 
Committee, AHLC). Budsjettstøtte er en viktig del 
av innsatsen for å styrke palestinske selvstyre-
myndigheters (PA) evne til å yte grunnleggende 
tjenester til sin egen befolkning. Norge legger 
stor vekt på at budsjettstøtten til enhver tid er i 
tråd med internasjonale standarder for åpenhet, 
reform og kontroll.

Norge vil særlig prioritere styrking av demo-
kratiske institusjoner og prosesser, økt respekt for 
menneskerettigheter, inkludert for kvinner, like-
stilling og bekjempelse av korrupsjon.

Den palestinske økonomien, som har hatt en 
negativ utvikling de siste årene, har blitt ytterli-
gere forverret som følge av covid-19-pandemien. 
Giverne forventer økt støttebehov i 2022.

Gaza-krisen i mai 2021 medfører også økte 
behov, både for å utbedre skadene på infrastruk-
tur og til den rammede sivilbefolkningen. Støtten 
til det palestinske statistikkbyrået, valgkommisjo-
nen og folkehelseinstituttet planlegges videreført. 
I tillegg planlegges det å videreføre støtten til isra-
elske, palestinske og norske sivilsamfunnsorgani-
sasjoner.

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til 
palestinsk energisektor. Det vil bli lagt vekt på 
programmer som bedrer forutsetningene for 
utbygging av fornybar energi både i Gaza og på 
Vestbredden.

Støtte til utdanningssektoren i Palestina vil 
fortsatt være en prioritet. Norge finansierer ikke 
skolepensum, men planlegger å videreføre den 
tette dialogen med palestinske selvstyremyndig-
heter om høy kvalitet på undervisningsmateriell. 
Norge støtter også yrkesutdanning, der like tilbud 
gis til begge kjønn, i godt samarbeid med 
næringslivet.

Bekjempelse av diskriminering, hatefulle 
ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper 
for det norske engasjementet. Norsk bistand til 
Palestina går ikke til palestinske fanger i israelske 
fengsler, og heller ikke til organisasjoner med 
hovedformål om å fremme BDS-kampanjen 
(Boycott, Divestment and Sanctions).

Formålet med kjernestøtten til FNs hjelpeorga-
nisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, er å 
sikre at flyktningenes grunnleggende behov, her-
under helse og utdanning, blir ivaretatt. UNRWAs 
samlede innsats dekker om lag 5,6 millioner pales-
tinske flyktninger i Gaza, Vestbredden, i Libanon, 
Syria og Jordan. Ved å bidra til å opprettholde flykt-
ningenes levekår er støtten til UNRWA også viktig 
for stabiliteten i hele regionen.

Øvrige prioriterte innsatsområder for posten er 
jobbskaping, sysselsetting og næringsutvikling i 
Tunisia og Egypt. Dette inkluderer styrking og 
reformer av nødvendig rammeverk og institusjo-
ner. Covid-19 rammet den tunisiske økonomien 
hardt, og det nye demokratiet er fortsatt sårbart. 
Norsk støtte vil være aktuelt og etterspurt også 
framover. Iran vil også i 2022 være prioritert, her-
under finansieringsmekanismen INSTEX, der det 
forventes økte behov i 2022. Norges Fotballfor-
bunds regionale innsats for fremme av jente- og 
kvinnefotball planlegges videreført. Innsats rettet 
inn mot seksuell og reproduktiv helse og rettighe-
ter i hele regionen vil også være en prioritet i 2022.

Rapport 2020

Sikkerhet og stabilitet er økt

Den norske budsjettstøtten og annen støtte til 
palestinske selvstyremyndigheter bidro i 2020 til å 
stabilisere den palestinske økonomien og å støtte 
institusjonsbyggingen.

Et digitalt AHLC-møte, med oppfølgingsmøte 
blant giverne i Jerusalem, bidro bl.a. til å opprett-
holde den politiske dialogen mellom partene i den 
israelsk-palestinske konflikten og med det inter-
nasjonale giversamfunnet. Møtene bidro til å vide-
reføre internasjonal støtte til to-statsløsningen og 
palestinsk institusjonsbygging.
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Kjernestøtten til FNs hjelpeorganisasjon for 
palestinske flyktninger, UNRWA, bidro til å sikre 
grunnleggende tjenesteleveranser til de palestin-
ske flyktningene i Syria, Libanon, Jordan, Gaza og 
på Vestbredden, inkludert skolegang for over 
500 000 skolebarn.

Styresett er forbedret

Norsk budsjettstøtte til palestinske selvstyre-
myndigheter (PA) har bidratt til flere forbedringer 
innen ulike sektorer, herunder god økning i skat-
teinngang, enklere prosedyrer for å etablere 
bedrifter, bedre disiplin i kommunenes innbeta-
ling av vannavgifter, og god kostnadskontroll på 
andre sektorer. Støtten er kanalisert gjennom et 
flergiverfond i Verdensbanken, som har tett dia-
log med PA om aktuelle reformspørsmål.

Budsjettstøtten styrket økonomien i en tid 
hvor PA hadde vanskeligheter med å finne nye og 
alternative inntektskilder, og hvor trenden med 
synkende internasjonal giverstøtte fortsatte. Den 
norske budsjettstøtten bidro til at PA kunne betale 
ut lønninger til offentlig ansatte og opprettholde 
den offentlige tjenesteytingen i bl.a. utdannings- 
og helsesektoren.

Norsk støtte til Local Aid Coordination Secre-
tariat (LACS), herunder gjennom sekonderingen 
av en norsk ansatt, har styrket palestinske selv-
styremyndigheters kapasitet til å samordne og 
sikre god og effektiv bruk av bistanden.

PAs beslutning i mai 2020 om å suspendere 
samarbeidet med Israel som følge av truslene om 
anneksjon, medførte en stopp i overføringer av 
avgiftsinntekter fra Israel. Da dette trakk ut i tid 
valgte Norge å omfordele resten av budsjettstøt-
ten for 2020 til covid-19-relaterte prosjekter. Etter 
bl.a. norsk megling, gjenopptok PA samarbeidet 
med Israel mot slutten av året.

Rettssikkerheten og respekten for menneske-
rettighetene er økt

Norsk støtte til Palestinas nasjonale menneskeret-
tighetsinstitusjon (ICHR) har bidratt til at den kan 
fylle sin rolle. Dette inkluderte å gi råd til og å 
overvåke palestinske selvstyremyndigheter for å 
sikre at de etterlevde sine forpliktelser, bl.a. i for-
bindelse med unntakstilstanden som ble innført 
under pandemien. ICHR drev opplysningsarbeid 
og opplæring, og deltok aktivt i internasjonale 
menneskerettighetsfora.

Den norske prosjektstøtten til palestinsk sivil-
samfunn har gjort det mulig å dokumentere men-

neskerettighetsbrudd i hele Palestina. Dokumen-
tasjon er et nødvendig verktøy for å bidra til 
offentlig debatt og for juridisk oppfølging.

Norsk støtte til krisesentre for kvinner utsatt 
for kjønnsbasert vold på Vestbredden og i Gaza 
bidro til at kvinnene mottok juridisk og sosial råd-
givning. Norsk støtte bidro også til at lokalt sivil-
samfunn fikk gjennomslag for en lovendring som 
sørger for at voldsutsatte kvinner har rett til et sik-
kert sted å være i påvente av negativt covid-19-
resultat før adkomst til krisesentre. Støtten bidro 
videre til økt økonomisk deltakelse av kvinner 
både i Gaza og på Vestbredden, ved kompetanse-
hevende kurs og lønnet praksis for sykepleiere.

Norsk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i 
Marokko har bidratt til kapasitetsbygging av dom-
mere og advokater, og mer likestilt anvendelse av 
eksisterende lovverk. Støtten bidro også til at 
kvinner fikk større bevissthet og forståelse for 
sine rettigheter, inkludert sterkere bevissthet 
blant beslutningstakere om den nye lovgivningen 
mot vold mot kvinner.

Den økonomiske og sosiale utviklingen er styrket

Norsk støtte til palestinsk utdanningssektor og 
sosiale tiltak i forbindelse med covid-19-pande-
mien har bidratt til å styrke den økonomiske og 
sosiale utviklingen i Palestina. I 2020 ble 421 klas-
serom ferdigstilt og 36 skoler oppusset, til tross 
for pandemien.

Covid-19-pandemien har ført til økt arbeidsle-
dighet på Gazastripen. En del av norsk covid-19-
støtte ble derfor gitt til programmer for sysselset-
ting av helsepersonell og andre nødvendige yrkes-
grupper i offentlig sektor i regi av FNs utviklings-
program (UNDP). På Vestbredden ble et liknende 
program i regi av Verdensbanken støttet.

Norges fotballforbunds regionale prosjekt for 
fremme av jentefotball og utdanning av kvinnelige 
trenere gjennomførte en rekke fotballfestivaler for 
jenter og utdanningsarrangementer til tross for for-
sinkelser og utsettelser forårsaket av pandemien.

Norsk bistand til Tunisia har støttet jobbska-
ping, entreprenørskap og yrkesopplæring, særlig 
for ungdom og kvinner. Støtten har i tillegg bidratt 
til nødvendige reformer, styrkede kontrollinstan-
ser og økonomiske planleggingsprosesser. Norsk 
støtte til et program for sysselsetting i regi av Den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i 
Egypt har bidratt til å modernisere metoder for 
melkeproduksjon. Over 200 bedrifter som introdu-
serte slike metoder økte sitt melkesalg med gjen-
nomsnittlig 26 pst. i 2020.
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Mer bærekraftige helsesystemer og styrket seksuell og 
reproduktiv helse

Den norske støtten til det palestinske folkehel-
seinstituttet, i samarbeid med Verdens helseorga-
nisasjon (WHO), bidro til en forbedring av det 
palestinske helsesystemet. Norsk støtte bidro 
også til utarbeidelsen av et nasjonalt kreftregister 
og til å etablere et pasientregister. Pasientregiste-
ret styrker helsetilbudet, gir økonomiske bespa-
relser på sikt og har vært viktig under Palestinas 
pandemihåndtering og -rapportering. Norsk støtte 
til et senter for mental helse i Gaza bidro til at over 
16 000 trengende mottok direkte hjelp i 2020.

Norge bidro til palestinske selvstyremyndig-
heters responsplan for covid-19 gjennom ekstra 
støtte til helsevesenet, utdanningssektoren og 
sosiale programmer.

I Egypt bidro Norge til å adressere proble-
mene med kjønnslemlestelse gjennom støtte til 
både FNs befolkningsfond (UNFPA) og den kop-
tisk kristne organisasjonen BLESS. En rekke akti-
viteter rettet mot grupper som har stor påvirk-
ningskraft i dette spørsmålet, som religiøse 
ledere, beste- og svigermødre ble gjennomført.

Kvaliteten i, og tilgangen til, høyere utdanning er styrket

Yrkesutdanningen i Palestina ble styrket i 2020 
gjennom norsk støtte til å opprette to skoler og 
videreutdanning for lærere, bl.a. innen fjernunder-
visning.

Tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi 
til en overkommelig pris er økt

Norge bidro til forbedret energiforsyning i Pales-
tina gjennom flergiverfondet for infrastruktur og 
energi i Verdensbanken. Tre nye transformator-
stasjoner ble tatt i bruk på Vestbredden. Det ga 
mer stabil elektrisitetsforsyning og lavere priser 
for forbrukerne. En reservetank for diesel på 10 
millioner liter ble levert til kraftverket i Gaza. 
Energiproduksjon er nødvendig for vannrensing 
og avsalting, som dermed vil bedre den prekære 
humanitære situasjonen i Gaza. Solceller til forny-
bar energi er under utbygging, både på Vest-
bredden og i Gaza.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 702 mill. kroner for 2022. Det 
er en økning på 113 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021. Økningen vil benyt-
tes til INSTEX, til tiltak for seksuell og reproduk-

tiv helse og rettigheter i regionen og økt bevilg-
ning til Palestina.

Post 71 Europa og Sentral-Asia, kan 
overføres

Bevilgningen dekker tiltak på Vest-Balkan 
(Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Nord-
Makedonia, Montenegro og Serbia) og i Øst-
Europa og Sentral-Asia (Armenia, Aserbajdsjan, 
Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, 
Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og 
Usbekistan). Posten omfatter også støtte til pro-
sjekter og programmer i regi av Organisasjonen 
for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og 
Europarådet, som kan regnes som offisiell 
utviklingsbistand (ODA) i henhold til OECDs 
utviklingskomité (DAC). Den europeiske utvik-
lingsbanken (EBRD) er med sitt særskilte mandat 
for regionen en spesielt viktig samarbeidspartner 
og en betydelig kanal for norsk bistand til landene 
i Europa og Sentral-Asia.

Utvikling av sterkere rettsstater og bærekraf-
tige økonomier er viktige premisser for framveks-
ten av fredelige og inkluderende samfunn. Stagna-
sjon og tilbakeskritt medfører økte spenninger og 
fare for radikalisering internt i flere av landene. 
Det gir rom for eksterne aktører som ser seg tjent 
med å motarbeide dypere europeisk og euroatlan-
tisk integrasjon.

Mål 2022

Bevilgningen skal primært støtte bærekraftsmål 
16 – Fremme fredelige og inkluderende samfunn 
med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for til-
gang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, 
ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle 
nivåer. Bevilgningen bidrar også til andre bære-
kraftsmål.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål i 
regionen:
– Sikkerhet og stabilitet er økt.
– Styresett er forbedret.
– Økonomisk og sosial utvikling er styrket.

Prioriteringer 2022

Norsk bistand skal bidra til åpenhet, ansvarlighet 
og medvirkning. Den skal styrke tilliten og mot-
virke autoritære tendenser. Det er fortsatt behov 
for å støtte reformer som fremmer europeisk og 
regional integrasjon, og som styrker landenes 
evne til å bekjempe korrupsjon og tiltrekke seg 
vestlige næringslivsaktører. Utfordringene er 
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grensekryssende og delvis regionale. Bistand til 
alle landene foreslås, herunder til landspesifikke 
og/eller gjennom regionale tiltak. Den viktigste 
prioriteringen vil være bistand som støtter motta-
kerlandenes mål om tettere integrasjon med EU 
og/eller euroatlantiske samarbeidsstrukturer. 
Norsk bistand må ses i sammenheng med bidrag 
fra EU og EUs medlemsland. Menneskerettig-
heter, demokrati og rettsstatsprinsipper forblir 
sentralt i bistanden til landene, og er indikatorer 
for mål om styresett.

I 2022 vil Norge fortsette å styrke OSSEs 
institusjoner og sendelag, også gjennom sekon-
deringer av norsk personell. Videre vil regjerin-
gen støtte Europarådets handlingsplaner for lan-
dene. Fleksibilitet er nødvendig for å effektivt 
bistå landene med å håndtere de mer langsiktige 
konsekvensene av covid-19-pandemien. I Øst-
Europa og Sentral-Asia støtter bistanden særlig 
de som fører en europeisk rettet reformpolitikk. 
Men også når utviklingen er mindre positiv, er 
bistand viktig for å støtte reformvennlige krefter. 
Energisektoren, særlig energireform og energi-
effektivisering, forblir prioritert. EBRD er en vik-
tig kanal for norsk støtte til energi- og nærings-
utvikling i regionen og vil fortsette å være hoved-
kanal for norsk støtte til forebyggende tiltak 
innenfor atomsikkerhet.

Rapport 2020

Økt sikkerhet og stabilitet

Norsk bistand bidro til å styrke relasjoner mellom 
land i regionen og la til rette for integrasjon i euro-
atlantiske samarbeidsstrukturer. Nord-Makedonia 
tiltrådte NATO i 2020. Bistanden bidro til å styrke 
reformvennlige krefter, bekjempe korrupsjon og 
bedre situasjonen for sårbare grupper. Samtidig 
som flere land er i en positiv utvikling, er det store 
utfordringer i noen land og tegn til tilbakeskritt, på 
tross av betydelig innsats fra et samlet givermiljø.

OSSEs sendelag og institusjoner ble styrket 
gjennom sekonderinger og prosjektstøtte. Norsk 
personell i OSSEs observasjonsstyrke (Special 
Monitoring Mission, SMM) i Ukraina bidro til 
objektiv og uavhengig informasjon om situasjonen 
øst i landet. I samarbeid med andre givere fort-
satte arbeidet med å rydde miner og eksplosiver 
på Vest-Balkan. 50 tonn overflødige våpen og utda-
tert ammunisjon ble destruert. Om lag 4 500 flykt-
ninger og internt fordrevne etter konfliktene på 
Vest-Balkan på 90-tallet fikk permanent bolig.

Samarbeid om reform av forsvarssektoren 
bidro til økt likestilling og høyere bevissthet om 
diskriminering i væpnede styrker. Norsk støtte 

bidro til økt regionalt samarbeid og kapasitet til å 
anholde, etterforske og tiltale personer mistenkt 
for smugling av migranter langs Adriaterhavs-
ruten på Vest-Balkan.

Forbedret styresett

Landenes myndigheter gjennomførte store og 
raske pandemirelaterte anskaffelser av bl.a. helse-
utstyr. Dette innebar økt risiko for å unngå kon-
trollmekanismer og regelverk for anti-korrupsjon. 
For å bidra til åpenhet ble det bl.a. gitt økt støtte til 
uavhengig media. Støtte gjennom mange år til 
sivilt samfunn er en medvirkende årsak til at 
demokratibevegelsen i mange av landene er styr-
ket. I 2020 kom dette til uttrykk etter president-
valget i Hviterussland. Utviklingen var flere steder 
urovekkende, og langsiktig støtte til endrings-
aktører er et viktig bidrag for å motvirke tilbake-
slag og på sikt snu negative tendenser.

Norge var blant landene som i 2020 aktiverte 
OSSEs Moskva-mekanisme for å granske mulige 
menneskerettighetsbrudd i Hviterussland i perio-
den rundt og etter valget 9. august. Rapporten 
bekreftet betydelige uregelmessigheter rundt 
gjennomføringen av valget og omfattende og 
alvorlige menneskerettighetsbrudd fra hvite-
russisk politi og sikkerhetsstyrker, i tillegg til 
angrep på media og journalister.

Samarbeidet innenfor justis- og sikkerhets-
sektoren bidro til effektivisering, åpenhet og kor-
rupsjonsforebygging, og til bedre forhold i feng-
selsvesenet i Serbia og Ukraina. I flere av landene 
gjenstår likevel store utfordringer. Norge bidro til 
å øke offentlig sektors og sivilsamfunnets kapasi-
tet til å arbeide for godt styresett og anti-korrup-
sjon. Støtten til OSSE og Europarådets arbeid 
bidro også til dette. Arbeidet er en viktig prioritet 
for regjeringen, og utviklingen følges nøye.

I Ukraina og på Vest-Balkan bisto Det euro-
peiske Wergelandsenteret myndighetene bl.a. 
med å modernisere læreplaner og undervis-
ningsmetoder i skolen. Utvikling av kompetanse i 
demokratisk medborgerskap og respekt for men-
neskerettigheter sto sentralt.

Økt rettssikkerhet og respekt for menneskerettighetene

Nedstengning og innføring av unntakstilstand 
som følge av covid-19 førte til innskrenkninger av 
menneskerettighetene i flere land. Vold i hjemmet 
økte. Sårbare grupper ble enda mer utsatt, bl.a. 
LHBTI-personer. Både OSSE og Europarådet 
overvåket statenes unntakslovgivning opp mot 
landenes internasjonale forpliktelser. Støtten til 
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det sivile samfunn og uavhengig media ble økt for 
å overvåke og imøtegå situasjonen. Norsk støtte 
bidro til å motvirke desinformasjon, bl.a. gjennom 
opplæring av journalister i kritisk journalistikk, 
produksjon av verifiserbart nyhetsmateriale og 
kampanjer for å øke folks bevissthet om media.

Norske og internasjonale menneskerettighets-
organisasjoner har i mange år fått norsk støtte. 
Det bidro bl.a. til at endringsaktører i 2020 maktet 
å fortsette kampen under særs utfordrende 
omstendigheter. De fikk hjelp og beskyttelse uten-
for hjemlandet i tilfeller der dette var nødvendig.

Flere av landene har utfordringer med å følge 
rettsstatens prinsipper, og har blitt kritisert for 
manglende oppfyllelse av internasjonale forpliktel-
ser. Støtte til OSSE og Europarådets arbeid på land-
nivå og sekonderinger til Europarådet og Den euro-
peiske menneskerettsdomstolen gjorde landene 
bedre rustet til å etterleve internasjonale forpliktel-
ser. I flere land ble økt respekt for demokratiske 
prinsipper og menneskerettigheter, samt styrket 
forsoningsarbeid, oppnådd ved støtte til bl.a. møte-
plasser, og opplæring for ungdom fra ulike folke-
grupper og politiske partier. Gjennom støtte til FNs 
organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling 
(UN Women) ble likestilling og inkludering av kvin-
ners interesser styrket i Ukraina og Georgia.

Styrket økonomisk og sosial utvikling

Selv om det varierer hvor hardt og hvordan lan-
dene ble rammet, har covid-19-pandemien hatt 
stor innvirkning på den økonomiske situasjonen i 
regionen. Det vil ta flere år før landene kommer 
tilbake til 2019-nivå. Midler ble omdisponert for å 
imøtegå de økonomiske konsekvensene av pande-
mien, bl.a. i samarbeid med EBRD.

Norske midler bidro til økonomisk utvikling 
og økt sysselsetting for bl.a. kvinner og unge. Det 
EU-ledede investeringsprogrammet for Vest-
Balkan er det viktigste instrumentet for å sikre en 
bærekraftig økonomisk utvikling i disse landene. 
Norge var også i 2020 største bilaterale bidrags-
yter. Nye tekniske løsninger la til rette for en kon-
kurransedyktig og miljøvennlig økonomi. I flere 
av landene bidro Norge, bl.a. i regi av EBRD, til til-
tak innenfor energisektoren, som spenner fra 
energisektorreform til innføring av elektriske bus-
ser og avfallshåndtering. Samarbeid med stråle-
vernsmyndighetene i Sentral-Asia om oppryd-
ding etter sovjettidens urangruvedrift reduserte 
risikoen for radioaktiv forurensning. Gjennom 
støtte til Nordic Environment Finance Corpora-
tion (NEFCO) bidro Norge vesentlig til å finne 
energieffektiviserende løsninger for skoler, 

barnehager og sykehus, særlig i Øst-Ukraina. 
Samlet bidro bevilgningen til bedre ramme-
betingelser for næringslivet, høyere livskvalitet 
for befolkningen og en positiv klimaeffekt.

Tettere europeisk integrasjon

Manglende enighet i EU om den videre tilnær-
mingsprosessen til Albania og Nord-Makedonia 
har påvirket prosessens troverdighet, og har 
skapt rom for krefter som ser seg tjent med en 
uavklart situasjon i disse landene.

Norsk bistand støttet reformprosesser og 
utvikling av lovverk i tråd med EU-regelverk og 
europeiske standarder i alle landene i regionen, 
bl.a. Den europeiske menneskerettskonvensjo-
nen. I flere av landene medførte dette bl.a. bedre 
tjenestetilgang for minoriteter, barn og andre sår-
bare grupper.

Institusjonssamarbeid mellom norske og nasjo-
nale myndigheter bidro til økt kontakt og faglig 
utveksling mellom miljøer på tvers av landegrenser 
og grupper, og høyere grad av overenstemmelse 
mellom nasjonale normer og EU-regelverk.

Helserelatert støtte som følge av pandemien

Ekstraordinær støtte gjennom omdisponering av 
midler til håndtering av covid-19-pandemien har 
bidratt til å redde liv og bedret helse. Norske 
bidrag muliggjorde innkjøp av nødvendig medi-
sinsk utstyr, beskyttelsesutstyr til helsevesen og 
migrantsentre.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 784,6 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 8,5 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen fore-
slås benyttet til migrasjonsrelaterte tiltak langs 
Vest-Balkan-ruten.

Post 72 Afghanistan, kan overføres

Bevilgningen dekker langsiktig bistand til Afgha-
nistan. Talibans maktovertakelse i august 2021 
medførte grunnleggende endringer i forutsetnin-
gene for bistand til Afghanistan. Både Norge og 
andre giverland, utviklingsbankene og FN ønsker 
å videreføre støtte til det afghanske folket, særlig 
for å sikre grunnleggende tjenester som helse og 
utdanning. Det må imidlertid gjøres nærmere vur-
deringer av hvordan støtten kan innrettes. Det er 
derfor flere forhold som fortsatt er uavklarte ved-
rørende bruken av bevilgningen i 2022. Det er 



2021–2022 Prop. 1 S 131
Utenriksdepartementet
imidlertid sannsynlig at bevilgningen primært vil 
gå til utdanning og integrert landsbygdutvikling, 
herunder jobbskaping og næringsutvikling. Helse 
vurderes som ny prioritering. Bevilgningen kan 
også gå til tverrsektorielle utviklingsprogrammer 
og fond.

På den internasjonale giverkonferansen høsten 
2020 ga Norge tilsagn om opp til 650 mill. kroner i 
samlet bistand i 2021, og tilsvarende nivå i påføl-
gende år fram til 2024. Tilsagnet inkluderer støtte 
over andre budsjettposter. Bl.a. bidrar Norge med 
betydelig humanitær bistand under kap. 150 
Humanitær bistand, post 70 Nødhjelp og humanitær 
bistand. Tilsagnet er betinget av at Afghanistan opp-
fyller forpliktelsene landet påtok seg overfor det 
internasjonale samfunnet gjennom Afghanistan 
Partnership Framework (APF). Ved utarbeidelsen 
av APF var giverne bevisste på at Taliban ville 
kunne komme i maktposisjon i løpet av den kom-
mende fireårsperioden. Det ble derfor satt opp en 
rekke forutsetninger for fortsatt bistand, inkludert 
demokrati, rettsikkerhet, menneskerettigheter, 
likestilling og respekt for internasjonale forpliktel-
ser. Det nye regimets overholdelse av disse forplik-
telsene vil være en forutsetning for å videreføre 
indirekte budsjettstøtte.

Tidligere år har om lag 50 pst. av den langsik-
tige bistanden til Afghanistan vært gitt til myndig-
hetsstyrte programmer gjennom Verdensbankens 
Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 
og FNs flergiverfond for rettsikkerhet og sivil sik-
kerhet (LOTFA). Denne støtten er stoppet etter 
Talibans maktovertakelse og det er foreløpig 
uklart om fondene vil bli videreført, og hvilken 
innretning de i så fall vil ha. Resterende andel har 
i hovedsak vært kanalisert gjennom norske og 
internasjonale organisasjoner som over tid har 
vist at de leverer resultater og har gode rutiner for 
forvaltning og kontroll av midlene. Denne delen 
av bistanden videreføres så fremt organisasjonene 
er i stand til å videreføre sitt arbeid.

Afghanistan er et av verdens fattigste land og 
har vært i væpnet konflikt i over 40 år. Allerede før 
Talibans maktovertakelse sto landet overfor store 
politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige 
utfordringer. Dette er problemer som er ytterli-
gere forsterket etter maktovertakelsen, og som 
må ventes å bli enda større i tiden framover. Situa-
sjonen i landet er fortsatt til dels uavklart, og det 
vil være behov for å justere innretningen på 
bistanden ytterligere i lys av den videre utviklin-
gen på bakken.

Mål 2022

Bevilgningen støtter bærekraftsmål 16 – Fremme 
fredelige samfunn for bærekraftig utvikling, sørge 
for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfunge-
rende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på 
alle nivåer. Bevilgningen støtter også bærekrafts-
mål 1 – Utrydde alle former for fattigdom i hele 
verden, 4 – Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang 
læring for alle, 5 – Oppnå likestilling og styrke jen-
ters og kvinners stilling i samfunnet og 8 – 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig øko-
nomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Sikkerhet og stabilitet er økt.
– Styresett er forbedret.
– Økonomisk og sosial utvikling er styrket.

Prioriteringer 2022

Situasjonen Afghanistan er fortsatt i rask endring 
og forutsetningene for videre bistandssamarbeid 
er foreløpig uavklart. Så fremt det er mulig å fort-
sette innsatsen gjennom ikke-statlige og multilate-
rale kanaler vil Norge fortsette å støtte det afghan-
ske folket og arbeide for å bevare mest mulig av 
de resultatene som er oppnådd over tid, for 
eksempel styrkede muligheter for jenter og kvin-
ner og økt tilgang til utdanning.

I 2022 vil det trolig være mest aktuelt å priori-
tere innsats under målet om styrket økonomisk 
og sosial utvikling. Særlig prioriteres integrert 
landsbygdutvikling med vekt på næringsutvikling 
og jobbskaping i landbrukssektoren. Videre prio-
riteres utdanning, særlig for jenter. Helse vil vur-
deres som ny prioritering i 2022. Norge vil priori-
tere innsats i skjæringspunktet mellom humani-
tær støtte og langsiktig utviklingsbistand. Deler 
av posten kan benyttes til humanitær innsats der-
som behovene i landet tilsier det, og slik det har 
blitt gjort i 2021.

Under målet om økt sikkerhet og stabilitet pri-
oriteres støtte til regionalt samarbeid og arbeid 
for å oppnå en inkluderende maktfordeling som i 
størst mulig grad bevarer demokrati og rettighe-
ter, inkludert for kvinner.

Fordi det foreløpig ikke er ønskelig med 
direkte eller indirekte støtte til afghanske myndig-
heter vil innsatsen for forbedret styresett priori-
tere økt respekt for menneskerettigheter, særlig 
for kvinner, likestilling og bekjempelse av korrup-
sjon.



132 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
Dersom situasjonen i landet skulle forverres 
på en slik måte at det blir vanskelig eller umulig å 
drive langsiktig utviklingsarbeid vil midlene kana-
liseres til humanitære aktører.

Rapport 2020

Sikkerhet og stabilitet er økt

Norges støtte til FNs flergiverfond for rettsikker-
het og sivil sikkerhet, LOTFA, bidro til å lønne om 
lag 113 000 afghanske politi- og fengselsbetjenter. 
Støtten bidro også til å styrke og digitalisere myn-
dighetenes systemer og prosedyrer for lønnsutbe-
taling. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i 2020 
var preget av at konflikten fortsatt var uavklart og 
at voldsnivået var høyt. Det totale nivået sivile ofre 
var lavere i 2020 enn foregående år, men fortsatt 
høyt (3035 drepte og 5785 skadet). Det ble dessu-
ten dokumentert en økning i målrettede angrep 
mot journalister, menneskerettighetsforkjempere 
og sivilsamfunnsaktører, og byråkrater og andre 
myndighetspersoner.

Styresett er forbedret

Verdensbankens Afghanistan Reconstruction 
Trust Fund (ARTF) og LOTFA var viktige meka-
nismer for å styrke myndighetenes budsjettplan-
legging og gjennomføringskapasitet. ARTF støttet 
ulike myndighetsreformer, som i 2020 bidro bl.a. 
til å styrke systemet for offentlig finansforvaltning 
og profesjonalisere ansettelsesprosedyrene for 
offentlig ansatte.

Gjennom støtte til UN Women bidro Norge til 
å styrke nasjonale institusjoners kompetanse og 
kapasitet innen likestilling og kvinners rettigheter. 
I 2020 bidro UN Women bl.a. til å etablere meka-
nismer for å sikre at kvinner fikk bidra i den 
afghanske fredsprosessen på en meningsfull 
måte.

Rettssikkerheten og respekten for menneske-
rettighetene er økt

Norge støttet Den afghanske menneskerettighets-
kommisjonen (AIHRC), som gjennom sitt arbeid 
bidro til å fremme menneskerettigheter og 
ansvarliggjøre myndighetene. I 2020 håndterte 
AIHRC 1 957 enkeltsaker, bl.a. med rettshjelp og 
rådgivning. 728 sivile, deriblant 292 kvinner, fikk 
opplæring om menneskerettigheter. 2 524 med-
lemmer av de militære styrkene, hvorav 79 kvin-
ner, deltok i opplæring om menneskerettigheter 
og humanitærrett. I tillegg fremmet AIHRC men-
neskerettigheter i en rekke ulike formater og fora.

Den økonomiske og sosiale utviklingen er styrket

ARTF har en rekke programmer som bidrar til 
økonomisk og sosial utvikling, bl.a. gjennom 
bedring av rammevilkårene for privat sektor, styr-
king av kvinners økonomiske stilling og utvikling 
av landbrukssektoren. For eksempel mottok 
44 813 kvinner en form for finansiell tjeneste, 
eksempelvis mikrokreditt, gjennom programmet 
for styrking av kvinners økonomiske stilling i peri-
oden 2018–2020. Dette er en økning fra 56 128 
mottakere i 2018. Dette er et eksempel på et tiltak 
som bidrar til å redusere barrierene for kvinners 
deltakelse i økonomi og arbeidsliv.

Gjennom støtte til programmene for integrert 
landsbygdutvikling til sivilsamfunnsorganisasjo-
nene Danish Committee for Aid to Afghan Refu-
gees (DACAAR) og ACTED bidro Norge til bedre 
og mer bærekraftige levekår, helse og livskvalitet 
for befolkningen i provinsene Balkh, Faryab, 
Jawzjan og Samangan.

Kirkens Nødhjelps program for katastrofefore-
bygging ga opplæring om klimasmart teknologi 
og landbrukspraksis til lokale produsenter.

Tilgangen til utdanning er økt

Verdensbankens ARTF arbeidet for å øke kapasi-
teten og kvaliteten i både grunnutdanning og høy-
ere utdanning. I perioden 2018–2020 bygget og 
rehabiliterte programmet 735 skoler.

Det norskstøttede prosjektet til The Danish 
Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical 
Training (DAART) bygger skoler i områder der 
skoleprogrammet til ARTF ikke er tilstede. 
DAART bygde i alt 17 skoler i perioden 2017–2020. 
Tre av disse ble ferdigstilt i 2020. Antallet regis-
trerte elever i skolene økte med 39 pst. (7 749 
elever) i perioden 2017 til 2020. Ifølge myndighe-
tene økte antallet registrerte elever i hele provin-
sen med 11 pst. i 2020. Økningen var større for jen-
ter (42 pst.) enn for gutter (36 pst.). Antallet elever 
som gjennomførte eksamen var noe lavere enn 
antallet registrerte elever. En undersøkelse blant 
rektorene indikerer dessuten at de nye lokalene 
har forbedret læringsmiljøet og læringsutbyttet.

Afghanistankomiteen har i 2020 bl.a. bygget 
eller rehabilitert ti klasserom. Totalt i perioden 
2019/2020 er 72 nye klasserom tatt i bruk, noe 
2 150 jenter og gutter vil dra nytte av. 685 lærere 
gjennomgikk utdanning eller kurs for å styrke sin 
faglige kompetanse.

I samme periode har mer enn 31 300 barn og 
unge fått tilgang til utdanning og mer enn 260 
lærere fått opplæring i pedagogikk og i psykososi-
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ale mestringsferdigheter gjennom Flyktninghjel-
pens intensive utdanningsprogram for internt for-
drevne og sårbare og fattige vertssamfunn.

Alle disse resultatene har bidratt til å øke til-
gangen til utdanning både for jenter og gutter i de 
gjeldende distriktene. Pandemien førte imidlertid 
til at alle skoler i landet ble stengt fra mars til sep-
tember, noe som har fått store konsekvenser for 
utdanningstilbudet til barn og unge. Enkelte sko-
ler opprettholdt undervisningstilbudet gjennom 
bl.a. hjemmeundervisning i mindre grupper. Alle 
norske avtalepartnere på utdanningsfeltet har 
gjennomført opplæring om pandemien, herunder 
betydningen av god hygiene.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 475,2 mill. kroner for 2022. 
Dette er på samme nivå som saldert budsjett for 
2021.

Post 75 Afrika, kan overføres

Denne bevilgningen dekker utviklingsinnsats i 
Afrika sør for Sahara, med hovedvekt på langsik-
tig utviklingssamarbeid i partnerland og andre 
utvalgte land.

Afrika sør for Sahara er prioritert i norsk 
utviklingssamarbeid. I tillegg til stats- og institu-
sjonsbygging, fremme av stabilitet, demokratiske 
prosesser og deltakelse, godt styresett og retts-
statsprinsipper, dekker posten også bilaterale 
tematiske satsinger, bl.a. innen helse, utdanning, 
matsikkerhet og fornybar energi. Tiltak på land- 
og regionnivå vil ofte omfatte flere sektorer og 
støtte arbeidet til multilaterale organisasjoner og 
globale ordninger. Støtten skal innrettes etter den 
lokale konteksten og behovene i hvert enkelt land 
eller region. Sårbare grupper og ofre for mennes-
kehandel, slaveri og tvangsarbeid er prioriterte 
målgrupper. Tiltakene skal støtte kvinners rettig-
heter og likestilling.

Bevilgningen skal støtte samarbeid med lokale, 
nasjonale og regionale institusjoner og organisasjo-
ner og bidra til å befeste bærekraftige, strukturelle 
endringer på systemnivå. Den skal støtte sårbare 
grupper direkte, gjøre fattige og personer i utsatte 
situasjoner mindre sårbare og utsatt for klima-
relaterte hendelser og andre økonomiske, sosiale 
og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 1 – 
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden, 2 

– Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre 
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk, 3 – 
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder, 4 – Sikre inkluderende, rettferdig 
og god utdanning og fremme muligheter for livs-
lang læring for alle, 5 – Oppnå likestilling og 
styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet, 7 – 
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne 
energi til en overkommelig pris, 8 – Fremme 
varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 
alle, 10 – Redusere ulikhet i og mellom land, 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, 14 – 
Bevare og bruke havet og marine ressurser på en 
måte som fremmer bærekraftig utvikling, og 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å 
sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål i 
regionen:
– Sikkerhet og stabilitet er økt.
– Styresett er forbedret.
– Økonomisk og sosial utvikling er styrket.

Prioriteringer 2022

Posten skal gi hovedprioritet til Norges partner-
land i Afrika: Den demokratiske republikken 
Kongo, Etiopia, Ghana, Malawi, Mali, Mosambik, 
Niger, Somalia, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda. I 
tillegg har Norge etablert utviklingssamarbeid 
med flere andre land i regionen. Utover partner-
landene er Madagaskar og Sudan særlig prioritert 
i 2022.

Norsk innsats skal i 2022 bidra til å dempe de 
sosioøkonomiske konsekvensene av covid-19-pan-
demien, øke innsatsen for klimatilpasning og 
bekjempelse av sult. Økt støtte til sosiale sikker-
hetsnett og bruk av sivilt samfunn som kanal står 
sentralt for å sikre at de langsiktige effektene på 
landnivå er inkluderende, bærekraftige og bidrar 
til at landene selv kan håndtere pandemien og 
framtidige kriser.

Covid-19-pandemien har vist at et lands evne til 
å takle en krise henger nært sammen med godt 
styresett, og demonstrert betydningen av 
systemer og planer for krisehåndtering. Svakt og 
mangelfullt styresett begrenser landenes evne til 
å skape inkluderende vekst, bygge robuste institu-
sjoner, sikre tjenesteyting og ta vare på marginali-
serte og sårbare grupper. Pandemien har ført til 
økt vold mot kvinner mange steder. Smittevern- 
og smittesporingstiltak har blitt brukt som 
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påskudd for å kontrollere og begrense sivil-
samfunnsaktører. Det er ødeleggende for en 
inkluderende og bærekraftig utvikling.

Bilateral støtte til helse og seksuell og repro-
duktiv helse og rettigheter (SRHR) vil økes i 2022. 
Sammen med videreføring av støtten til utdanning 
og likestilling er dette viktige byggesteiner i arbei-
det for økonomisk og sosial utvikling. For å fore-
bygge helsekriser er det viktig å investere i pri-
mærhelse og helsesystemer. Bilateral støtte bør 
innrettes på en slik måte at den komplementerer 
innsats gjennom FN-organisasjonene, utviklings-
bankene og globale ordninger, slik som Det glo-
bale fondet, Gavi og Global Financing Facility.

Den økonomiske utviklingen har ikke holdt 
tritt med den sterke befolkningsveksten og skapte 
heller ikke før pandemien nok arbeidsplasser for 
store ungdomskull. Disse utfordringene er for-
sterket som følge av pandemien. Tiltak som bidrar 
til jobbskaping og inkluderende økonomisk vekst 
er prioritert. Regjeringen arbeider for partnerskap 
med afrikanske land som er bredere, både politisk 
og økonomisk, enn tradisjonell bistand. Regjerin-
gen vil prioritere tiltak som styrker finansforvalt-
ning, næringslivets rammevilkår og nasjonal res-
sursmobilisering. Tilgang til energi, fortrinnsvis 
fornybar, er en annen viktig forutsetning for øko-
nomisk vekst og jobbskaping, og et sentralt sam-
arbeidsfelt i flere afrikanske land. For å beskytte 
de mest sårbare gruppene vil tiltak som bidrar til å 
styrke lokalbefolkningens evne til å stå imot kri-
ser, som sosiale sikkerhetsnett, prioriteres.

Klimaendringene rammer afrikanske land sær-
lig hardt. Matusikkerhet og sult som følge av kon-
flikt, klimaendringer og skadelige naturfenome-
ner, som gresshoppesvermer, er forsterket av pan-
demiens innvirkning på handel og verdikjeder. 
Landbruk og fiskeri er viktige sektorer for syssel-
setting. Tiltak som bidrar til å styrke matsikkerhet 
og klimatilpasning, samt bærekraftig forvaltning 
av naturressurser, er derfor en viktig prioritet og 
styrkes i 2022.

I store deler av Afrika sør for Sahara hindres 
utvikling og fattigdomsreduksjon av vold og poli-
tisk ustabilitet. Kombinasjonen av ustabilitet, kon-
flikt og klimaendringer forverrer situasjonen for 
allerede sårbare befolkninger og reduserer lande-
nes evne til å nå bærekraftsmålene. Millioner av 
mennesker er drevet på flukt og de humanitære 
behovene øker.

Trusselbildet er stadig mer fragmentert. Norsk 
innsats skal bidra til å redusere de underliggende 
politiske og samfunnsmessige årsakene til voldelig 
konflikt, og danne grunnlaget for en mer langsiktig 
og bærekraftig utvikling. Støtte til gjeldslette og 

den politiske overgangsfasen i Sudan er viktig i 
dette perspektivet. En langsiktig tilnærming til 
forebygging og respons på kriser vil vektlegges.

Regionalt samarbeid og handel er sentralt for å 
løse mange av de utfordringene kontinentet står 
ovenfor. Regjeringen vil prioritere å styrke regio-
nale organisasjoner og institusjoner i Afrika sør 
for Sahara i 2022. Den afrikanske union (AU) er 
en viktig aktør som bidrar med normativ og prak-
tisk støtte til medlemslandene innenfor sentrale 
utviklingssektorer som regjeringen prioriterer. 
Styrking av AU er et vesentlig bidrag til å støtte en 
regelbasert verdensorden. AU er, sammen med 
sub-regionale organisasjoner som De vestafrikan-
ske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS), en 
sentral samarbeidspartner under Norges medlem-
skap i FNs sikkerhetsråd.

Støtte vil også gis til afrikanske organisasjoner 
som bidrar med rådgiving og kapasitetsbygging til 
afrikanske institusjoner og myndigheter, samt 
andre regionale tiltak, for eksempel i Sahel, på 
Afrikas horn og i regionen rundt Great Lakes.

Rapport 2020

Sikkerhet og stabilitet er økt

Innsatsen omfattet støtte til forebygging av kon-
flikter og tiltak som la til rette for forsoning og dia-
log. Dette inkluderte tiltak til stabilisering og kvin-
ner, fred og sikkerhet.

Gjennom Norges strategiske partnerskap med 
AU, støtte til FN-AU-partnerskapet og Training for 
Peace-programmet (TfP), bidrar Norge til å styrke 
AUs evne til å forebygge og håndtere kriser på 
eget kontinent, fremme godt styresett og en bære-
kraftig økonomisk utvikling. Gjennom aktivt part-
nerskap har Norge bl.a. støttet AUs innsats for 
utarbeidelse og oppfølging av nasjonale hand-
lingsplaner for kvinner, fred og sikkerhet, samt 
operasjonalisering av AUs kontinentale resultat-
rammeverk på feltet. Da covid-19-pandemien ram-
met Afrika, omdisponerte Norge midler og bidro 
til AUs respons gjennom Africa Centres for 
Disease Control and Prevention (Africa CDC).

Støtten til den regionale organisasjonen i Øst-
Afrika (IGAD), som arbeider med sikkerhet og 
stabilitet på Afrikas horn, ble videreført i 2020. I 
Somalia spilte IGAD en viktig rolle i dialogen mel-
lom føderale myndigheter og delstatene i opp-
kjøringen til valg. IGAD bidro også til økt bevisst-
gjøring om smitteverntiltak. Norsk støtte har 
bidratt til at IGADs medlemsland har kunnet utar-
beide et forslag til en omforent handlingsplan for å 
ivareta sikkerhet og økonomiske ressurser i 
Rødehavsområdet.
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Norsk kjernestøtte til Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Centre var sentral for at 
de kunne opprettholde driften i et år hvor kurs og 
opplæring var vanskelig å gjennomføre. Til tross 
for pandemien ble det gjennomført kurs for 538 
personer om ulike oppgaver i fredsbevarende ope-
rasjoner på kontinentet. Det ble utviklet og arran-
gert seks nye kurs i tillegg til andre arrangemen-
ter, som bl.a. en vellykket markering av jubileet 
for FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvin-
ner, fred og sikkerhet.

Støtten til flere afrikanske institusjoner som 
bidro med analyse og rådgivning til nasjonale 
myndigheter og regionale aktører, ble videreført i 
2020. African Centre for the Constructive Reso-
lution of Conflict (ACCORD) bidro til å styrke den 
sivile kapasiteten til å skape fred og sikkerhet i 
Afrika med konfliktløsning gjennom dialog, bl.a. i 
Sudan. I 2020 analyserte ACCORD hvordan pan-
demien påvirket konfliktsituasjoner i Afrika, og 
etablerte en covid-19-overvåkningsmekanisme, 
som skal varsle om potensielt farlige konfliktsitua-
sjoner som kan oppstå på grunn av pandemien. 
Institute for Security Studies bidro med rådgiv-
ning til myndigheter i flere afrikanske land og 
Den afrikanske union, ofte med lav profil. De har 
også produsert uavhengig forskning og gitt opp-
læring og kapasitetsbygging. Med norsk støtte er 
de en tydelig og kritisk stemme i den offentlige 
debatten i Afrika, og har utstrakt samarbeid med 
FN og flere regionale institusjoner.

Støtte til FNs spesialutsending for Great Lakes-
regionen har styrket innsatsen for straffefor-
følgelse av menneskerettighetsbrudd og forbe-
dret det regionale sikkerhetssamarbeidet gjen-
nom utstrakt etterretningssamarbeid og fornyet 
regional dialog for å bekjempe væpnede grupper i 
Øst-Kongo. Spesialutsendingens innsats har også 
bidratt til økt økonomisk samhandling over lande-
grensene og til å forsterke stemmene til sivilt sam-
funn og kvinneorganisasjoner i regionen. Inter-
peace sitt arbeid i Burundi har styrket lokalsam-
funnenes kapasitet til å forebygge vold, håndtere 
konflikter og bidra til forsoning. Arbeidet på lokalt 
nivå har engasjert ungdom tilknyttet ulike poli-
tiske partier til å fremme dialog for å forhindre 
konflikt og voldshandlinger.

I Den demokratiske republikken Kongo (DR 
Kongo) støttet Norge flere tiltak for stabilisering 
gjennom FNs stabiliseringsfond, og den interna-
sjonale sikkerhets- og stabiliseringsstrategien for 
DR Kongo ble iverksatt. Norsk støtte bidro bl.a. til 
opplæring av sikkerhetsstyrker i Ituri for beskyt-
telse av sivile. Lokale strukturer for dialog og fore-
bygging av konflikt ble opprettet, og lokale 

myndigheters kapasitet til å løse konflikter om 
land og naturressurser ble styrket i både Ituri og 
Nord-Kivu. I 2020 arbeidet fondet særlig med 
utvikling av økonomiske alternativer med vekt på 
landbruk og gjenoppbygging av statlige struktu-
rer. Systemer for lovlig og ansvarlig naturres-
sursutvinning i Nord-Kivu ble styrket, og lokale 
myndigheter fikk opplæring i sikring av arbeids-
forhold i småskala-gruvesektoren. I Sør-Kivu 
bidro fondet til mer inkluderende lokalt styresett, 
reduksjon i konflikter mellom kvegdrivere og bøn-
der, og enighet mellom lokale ledere og lokalsam-
funn om demobilisering av væpnede grupper. 
Konkrete resultater for avvæpning, demobilise-
ring og reintegrering uteblir imidlertid.

Gjennom støtte til FNs fond for fred og stabili-
sering i Mali bidro Norge til det bredere fredsbyg-
gingsarbeidet. Bl.a. ble kvinner i løpet av 2020 for-
melt representert i oppfølgingskomiteen for freds-
avtalen. Dette var blant de konkrete anbefalingene 
til regjeringen og signaturgruppene fra et høy-
nivå-møte delfinansiert av Norge. Møtet samlet 
200 kvinnelige ledere fra hele Mali. Norge har 
finansiert arbeidet til den uavhengige observatø-
ren av fredsavtalen i Mali, som evaluerer partenes 
oppfølging av avtalen og organiserer møter med 
aktører i Nord-Mali. Norsk støtte bidro videre til 
innsettelse og opplæring av overgangsmyndig-
heter i Nord-Mali. Videre bidro FN-fondet til lokal 
innsats mot pandemien, bl.a. i form av utstyr og 
opplæring av helsepersonell.

I Mosambik bidro Norge til gjennomføring av 
fredsavtalen mellom regjeringspartiet Frelimo og 
opposisjonen Renamo, der også kvinner, fred og 
sikkerhet vektlegges. Nærmere 30 pst. av solda-
tene er avvæpnet, demobilisert og returnert til 
sine hjemsteder. Støtte til befolkningen rundt 
nasjonalparken Gorongosa har bidratt til å forhin-
dre tidlige ekteskap gjennom økt utdanning for 
jenter. Støtte til småskala kaffeprodusenter, 
hvorav halvparten kvinner, økte kaffeproduksjo-
nen, hvilket bedret levekårene i den konfliktram-
mede buffersonen rundt parkområdet. Norge 
støttet et program gjennom FNs kontor for narko-
tika og kriminalitet som arbeider innen anti-kor-
rupsjon, anti-terrorisme, ulovlig handel med 
naturressurser og organisert kriminalitet nord i 
landet.

I Somalia støttet Norge FNs flergiverfonds 
arbeid med å nå de omforente målene for freds- og 
statsbygging og Somalias nasjonale utviklings-
plan. I Sørveststaten støttet fondet etableringen av 
det andre parlamentet i delstaten. Som et resultat 
av teknisk bistand ble 95 medlemmer, hvorav 16 
er kvinner, valgt. I Somaliland og Puntland har 
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innføring av et nytt betalingssystem for mobile 
penger ført til økt skatteinngang og innsikt i pen-
getransaksjoner. FN-fondet støtter betalingssys-
temet i samarbeid med det norske skatt for utvik-
ling-programmet. Skatteinngangen er også økt 
som et resultat av registrering av privat eiendom.

I Sør-Sudan støttet Norge de sentrale over-
våkingsmekanismene for fredsavtalen fra 2018. 
Dette bidro til å engasjere partene og legge til 
rette for dialog. Det ble rapportert om status for 
implementeringen av våpenhvilen, samt påstander 
om seksualisert og kjønnsbasert vold, bruk av 
barnesoldater og begrensninger på humanitær til-
gang. Covid-19 la imidlertid betydelige begrens-
ninger på dette arbeidet. Flere politiske møter ble 
utsatt, men den nasjonale samlingsregjeringen ble 
etablert i 2020 og ni av ti delstatsguvernører ble 
utnevnt.

Styresett er forbedret

Innsatsen omfattet bidrag til stats- og institusjons-
bygging, demokratisering og deltakelse, inkludert 
støtte til gjennomføring av valg og styrket sivilt 
samfunn gjennom strategisk samarbeid med 
utvalgte lokale organisasjoner. Arbeid for delta-
kelse og fremme av menneskerettighetene inn-
gikk.

Med norsk støtte bidro Organisasjonen for 
engelskspråklige riksrevisjoner i Afrika til kapasi-
tetsbyggingsarbeid i riksrevisjoner i engelskta-
lende afrikanske land. God riksrevisjon er sentralt 
for å løse styresettutfordringer i regionen, med 
ringvirkninger for godt styresett, transparens og 
redusert fare for økonomiske misligheter og kor-
rupsjon.

I Angola støttet Norge et prosjekt i regi av Sca-
nteam og Christian Michelsens Institutt for økt 
forskningskapasitet på en rekke fagområder, slik 
at politiske beslutninger blir bedre fundert.

I Etiopia støttet Norge FNs utviklingsprogram 
(UNDP) for å styrke styresett og demokrati. Til 
tross for de mer utfordrende rammebetingelsene i 
2020, har prosjektet bidratt til at nøkkelinstitusjo-
ner i Etiopias reformprosess har systematisert sin 
innsats. Flere av institusjonene har tatt i bruk nye 
retningslinjer, etikkveiledere og informasjons-
systemer, som bidrar til at de blir mer legitime og 
robuste. Norge har støttet Civil Society Support 
Programme, som har økt kapasiteten hos over 130 
sivilsamfunnsorganisasjoner. Programmet støttet 
sivilsamfunnet med å tilrettelegge aktiviteter og 
respons basert på utfordringer som følge av covid-
19-pandemien.

Gjennom UNDP støttet Norge utstedelse av 
nasjonale ID-kort i Malawi, som bl.a. ble benyttet 
under valget, til å verifisere offentlige lønnsmotta-
kere, til den offentlige pensjonsordningen og til å 
starte myndighetenes nye satsning på subsidierte 
innsatsfaktorer til småbønder. Myndighetene 
anslo en månedlig besparelse på 3,3 mill. kroner, 
som resultat av opprydning i pensjonsfondet, støt-
tet av Norge. Norge støttet valggjennomføringen 
via et flergiverfond forvaltet av UNDP. Arbeidet 
var rettet mot konfliktdemping, opplysningsarbeid 
og opplæring av representanter for de politiske 
partiene om covid-19, så vel som regler og prose-
dyrer for omvalget.

I Mosambik har norsk støtte til valgovervå-
kingsinstituttet EISA bidratt til at erfaringene fra 
valget i 2019 er dokumentert og bereder grunnen 
for bedre gjennomføring av valgene i 2023/2024. 
Støtte til UNDP bidro til å kartlegge reformer for 
å styrke valginstitusjonene og valglovene. Centro 
de Integridade Pública (CIP) bidro til å overvåke, 
undersøke og synliggjøre korrupsjonssaker. Ver-
dens Helseorganisasjon (WHO) har med norsk 
støtte økt kapasiteten i helsesystemet for håndte-
ring av covid-19-pandemien, inkludert ved smitte-
sporing, overvåking og anskaffelse av smittevern-
utstyr.

I Somalia bidro Verdensbanken med Norges 
støtte til Financial Governance Committee (FGC) 
til bedret økonomiforvaltning på flere områder, 
særlig i sikkerhetssektoren. Gjennom registre-
ring av alle ansatte i sektoren og overføring av 
lønnsutbetalinger rett inn på bankkonto, er det 
oppnådd større åpenhet rundt kostnadene til sik-
kerhetssektoren. Risikoen for misbruk av midler 
er også redusert. Riksrevisorfunksjonen i Somalia 
ble styrket, og i 2020 leverte riksrevisor sin årlige 
revisjon til parlament, president og statsminister 
for andre gang i historien.

I Sør-Sudan ble kapasiteten til enkelte statlige 
nøkkelinstitusjoner styrket gjennom samarbeid 
med bl.a. National Auditor Chamber (NAC), som 
utstedte en årlig revisjonsrapport av sentralban-
ken og noen statlige selskaper i 2020. Videre ble 
revisjonsplan og IKT-planer operasjonalisert, og 
NAC ble i stand til å organisere virtuelle møter og 
seminarer. Norge støttet UNDP for å styrke kapa-
siteten i nøkkelinstitusjoner som bidro til at freds-
avtalen kan gjennomføres. Forsinkelser i etable-
ringen av UNDPs prosjektledelse har forsinket 
gjennomføringen.

Norsk støtte gjennom reformprogrammet for 
offentlig finansforvaltning har ført til digitalise-
ring av ressursmobilisering, forbedret utgiftskon-
troll og kapasitetsbygging i offentlig sektor i 
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Tanzania. Støtte til organisasjonen WAJIBU har 
bidratt til åpenhet om og ansvarlighet i innsamling 
og bruk av offentlige midler, gjennom bl.a. publi-
sering og spredning av ulike rapporter som opp-
summerer konklusjonene i riksrevisors rapporter 
og gjør dem lettere tilgjengelig.

Rettssikkerheten er økt

Innsatsen omfattet støtte til deltakelse og fremme 
av menneskerettighetene. Dette inkluderte støtte 
til sivilt samfunn gjennom strategisk samarbeid 
med utvalgte lokale organisasjoner.

Norsk støtte til FNs befolkningsfond (UNFPA) 
på Madagaskar bidro til operasjonalisering av en 
ny lov om kjønnsbasert vold, gjennom bistand til 
utvikling av nye forskrifter og ved at overgripere 
rettsforfølges mer effektivt. Over 100 ofre for 
kjønnsbasert vold fikk yrkesfaglig opplæring for å 
bli økonomisk uavhengige. 35 dommere fikk økt 
kompetanse i håndtering av kjønnsbasert vold. 
1 800 personer fikk råd gjennom telefontjenesten 
som ble etablert som del av covid-19-responsen.

Med norsk støtte har Institute for Justice and 
Reconciliation (IJR) i Sør-Afrika utviklet og styrket 
forholdet til Samarbeidsorganisasjonen for det 
sørlige Afrika (SADC) og AU, og blitt sentrale i 
utviklingen av begge organisasjonenes politikk 
når det gjelder overgangsrettferdighet. IJR har 
støttet fredsskapende tiltak i Zimbabwe og Den 
sentralafrikanske republikk i samarbeid med 
myndighetene og SADC.

Gjennom innsatsen til Legal and Human 
Rights Centre (LHRC) i Tanzania, har 12 500 per-
soner, hvorav 37 pst. kvinner, fått juridisk rådgiv-
ning. Organisasjonen vant 126 saker i lokale dom-
stoler. 164 ikke-jurister fikk opplæring i visse 
deler av tanzaniansk lov og rettsprosedyre som er 
relevant for de målgruppene de er ment å hjelpe. 
De gir eksempelvis juridisk rådgivning til kvinner 
som nektes arv i forbindelse med mannens død 
og jenter utsatt for tvangsekteskap. Tross utfor-
drende politiske rammevilkår i 2020, nådde LHRC 
ut til 17 millioner tanzanianere (61 pst. av inter-
nettbrukerne i landet) med budskap og informa-
sjon om menneskerettigheter. 60 politioffiserer 
fikk opplæring som instruktører for forebygging 
og bekjempelse av kjønnsbasert vold, og disse har 
igjen holdt kurs for 8 474 politifolk.

Flergiverfondet Democratic Governance Faci-
lity (DGF) i Uganda, styrket kapasiteten til mer 
enn 70 sivilsamfunnsorganisasjoner og statlige 
institusjoner for bl.a. fri rettshjelp og ettersyn av 
offentlige tjenester. Organisasjoner som arbeider 
med sensitive spørsmål fikk støtte, inkludert til 

nasjonal valgobservasjon ved president- og parla-
mentsvalget i januar 2021. FN-organisasjonenes 
samlede evne til å ivareta og beskytte den store 
flyktningebefolkningen ble styrket gjennom norsk 
støtte, og ugandiske myndigheter har stått fast 
ved sine forpliktelser til å beskytte flyktningene 
gjennom pandemien. Norsk støtte til FNs høy-
kommissær for flyktninger har bidratt til å styrke 
samspillet mellom humanitær innsats og langsik-
tig utvikling.

Den økonomiske og sosiale utviklingen er styrket

Innsatsen omfattet primært støtte til inkluderende 
økonomisk vekst og jobbskaping i partnerlan-
dene.

Norge og Den afrikanske union (AU) frem-
met spørsmål av felles interesse. Norge bidro 
bl.a. til lansering av AUs strategi for blå økonomi, 
og til at operasjonaliseringen av strategien star-
tet. Støtte til AUs ungdomsprogram bidro til å 
sette ungdom og arbeid på agendaen, aktivt 
fremmet av AUs spesialrepresentant for ungdom 
i en rekke digitale dialogfora i 2020. Støtte til 
AUs senter for jenter og kvinners utdanning 
bidro til at jenter i større grad får utdanning, med 
vekt på fagtekniske og vitenskapsbaserte fag. 
Videre bidro støtten til å bedre juridiske ramme-
verk og retningslinjer for læreplaner og under-
visningsmateriell hos AU-kommisjonen, regio-
nale enheter og medlemsland. Støtten til Redd 
Barnas AU-kontor bidro til å sette initiativet om 
trygge skoler høyere på agendaen til AU og med-
lemslandene, og til at AU har utviklet retningslin-
jer for barns velferd og rettigheter i væpnet kon-
flikt, under den afrikanske særkonvensjonen for 
barns rettigheter.

Gjennom Kontinentalsokkelinitiativet bistod 
Norge syv vestafrikanske land; Gambia, Guinea-
Bissau, Guinea, Kapp Verde, Mauritania, Senegal 
og Sierra Leone, med organisering og finansier-
ing av årlige møter på ekspertnivå inntil landenes 
territorielle krav godkjennes av FNs Havretts-
kommisjon. På grunn av pandemien ble den årlige 
samlingen av landenes eksperter i 2020 gjennom-
ført virtuelt. Det frigjorte midler som ble benyttet 
til innkjøp av spesialisert dataprogramvare nød-
vendig for å opprettholde landenes sokkelkompe-
tanse.

I Angola bidro Norge til et prosjekt i regi av 
UNDP og FNs barnefond (Unicef) som gir unge 
som har sluttet på skolen korte fagkurs og lær-
lingplasser. Arbeidsløsheten blant ungdom er 
over 50 pst., og prosjektet vil redusere fattigdom 
og marginalisering.
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Gjennom støtte til Verdens matvareprogram 
(WFP) og FNs ernærings- og landbruksorganisa-
sjon (FAO) i DR Kongo, økte landbruksproduksjo-
nen og markedstilgangen for lokale småprodusen-
ter, spesielt for kvinner og urfolk. Barns ernæring 
ble bedret, bl.a. ved hjelp av skolemat. Prosjektet 
har også styrket lokal dialog og fredsbygging, og 
kvinners deltakelse i fredsprosesser.

I Mosambik bidrar norsk støtte til forberedel-
sen av tekniske og kommersielle avtaler for byg-
ging av en overføringslinje mellom Mosambik og 
Malawi, til bedre regional krafthandel, styrket sik-
kerhet, pålitelighet og bærekraft i strømforsynin-
gen i det sørlige Afrika.

UNDP har med norsk støtte gitt bistand til 
150 000 syklonrammede husholdninger i Mosam-
bik gjennom et «mat for arbeid»-program, inklu-
dert gjenopprettelsen av tre markeder, gjenrei-
sing av 40 klasserom for 8 000 elever, reparasjon 
av 32 offentlige bygninger og spesialopplæring av 
200 håndverkere for å bygge motstandsdyktige 
hus og offentlige bygninger som er bedre rustet 
til neste syklon. En norskstøttet undersøkelse 
viste at kontantoverføringer hadde positiv effekt, 
og kan være spesielt hensiktsmessige i gjenopp-
byggingen etter naturkatastrofer. Støtte til FNs 
befolkningsfond (UNFPA) bidro til at 2 000 kvin-
ner og jenter i regionene Sofala og Cabo Delgado 
fikk opplæring i inntektsgivende aktiviteter. 
Norskstøttede prosjekter i Cabo Delgado er imid-
lertid blitt rammet av den vanskelige sikkerhetssi-
tuasjonen. Infrastruktur er blitt ødelagt og virk-
somhet måtte flytte.

I arbeidet med å legge grunnlaget for varig øko-
nomisk vekst nådde Somalia en milepæl i 2020 da 
landet ble godkjent for gjeldsletteordningen HIPC 
(Heavily Indebted Poor Countries Initiative). 
Norge bidro med overgangslån slik at gjelden til 
Verdensbanken ble slettet. Verdensbankens flergi-
verfond, der Norge er en av de største giverne, har 
vært instrumentelt for å legge grunnlaget for de 
økonomiske reformene som muliggjorde HIPC-
kvalifiseringen. Til tross for de negative virknin-
gene pandemien har hatt på Somalias økonomi og 
de politiske konfliktene mellom sentralmyndighe-
tene og noen av medlemsstatene, klarte Finansde-
partementet å oppnå flere reformkriterier satt av 
flergiverfondet i 2020. Framgangen omfatter bl.a. 
utdanningssektoren og krav om tilsyn ved skolene.

Gjennom flergiverfondets kriseresponspro-
gram har mer enn 200 000 fattige husholdninger 
fått kontantoverføringer. Forutsigbar støtte har 
gjort husholdningene bedre i stand til å budsjett-
ere og betale for mat, vann og medisiner. Krise-
responsprogrammet ble gjennomført i samarbeid 

med FN og bidrar til å bygge bro mellom akutt og 
langsiktig innsats.

I Sudan støttet Norge gjennomføringen av 
økonomiske reformer gjennom kontantstøttepro-
grammet «Family Support Program» i regi av Ver-
densbanken og Verdens matvareprogram (WFP). 
Programmet skal bøte på bivirkningene av nød-
vendige, økonomiske reformer, særlig for de fat-
tigste delene av den befolkningen.

I Sør-Sudan bidro støtte til Norsk Folkehjelp til 
at 45 826 husstander mottok støtte i 2020. 65 
spare- og lånegrupper, 46 kvinnegrupper med fis-
kere, ti bondegrupper og 23 ungdomsgrupper ble 
støttet med opplæring og utstyr. De fikk også opp-
læring i forebygging av kjønnsbasert vold. Videre 
ble tilgangen til dyrehelsetjeneste forbedret og 
seks nye vannbrønner boret opp.

I Tanzania bidro norsk støtte gjennom Det øst-
afrikanske regionale fellesskapet (EAC) til innfø-
ring av protokollen for et felles marked, bl.a. gjen-
nom harmonisering av kvalitetsstandarder for 
varer og tjenester og koordinering av sosiale sik-
kerhetsnett i regionen. Det norskstøttede Trade 
Mark East Africa (TMEA) bidro til bedre nasjo-
nale handelssystemer gjennom nye digitale løs-
ninger for bl.a. medisiner, cashewnøtter og opp-
rinnelsesbevis. Oppgradering av digitale avles-
nings- og registreringssystemer økte kapasiteten 
og effektiviteten både ved landets grenseposter 
og i havnen i Dar es Salaam.

FNs fellesprogram i Kigoma-regionen bidro til 
økt produktivitet, redusert avlingstap og bedre 
markedstilgang for småbønder. 14 000 bønder 
fikk opplæring i bedre lagring av avlingene. Kvin-
ner og ungdoms økonomiske status ble styrket 
med 400 nye arbeidsplasser. 3 293 foreldre deltok 
i foreldregrupper for forebygging av vold mot 
barn. Det ble registrert en betydelig økning i rap-
porterte tilfeller av vold, som trolig skyldes økt 
bevissthet om problematikken snarere enn økt 
vold. Kigoma-programmet har videre gitt 37 700 
personer tilgang til rent vann og 17 600 har fått 
bedrede hygieneforhold.

I Uganda nådde kontantstøtten som Flyktning-
hjelpen distribuerte til flyktning- og vertsamfunn, 
så vel som til urbane fattige husholdninger, 5 484 
personer. 85 pst. av mottakerne rapporterte om 
redusert sårbarhet under pandemien og at de 
kunne sikre familien mat på bordet takket være 
kontantutbetalingen. Et prosjekt gjennom organi-
sasjonen Caritas for kvinnelige flyktninger i nord, 
sørget for hygiene- og smitteverntiltak. De bidro 
også til folkeopplysning om covid-19-pandemien 
for sårbare grupper. Støtten til FNs høykommis-
sær for flyktninger vektla tiltak som har gitt 
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energi til om lag 2 000 husholdninger og gjort 
flyktningeresponsen mer miljøvennlig.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 2 627,7 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 450 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. 120 mill. kroner 
av økningen vil gå til klimatilpasning, forebygging 
av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse, 
85 mill. kroner i økt satsing på sosiale sikkerhets-
nett og 102 mill. kroner til å styrke arbeidet med 
matsikkerhet, fisk og landbruk. Bilateral bistand 
til helse, inkludert til seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter (SRHR), økes med 50 mill. 
kroner. Det er også satt av 105 mill. kroner til 
gjeldslette i Sudan. Bilateral bistand til Kenya 
reduseres med 12 mill. kroner.

Post 76 Asia, kan overføres

Bevilgningen dekker tiltak i land i Asia og Oseania 
med hovedvekt på langsiktig utviklingssamarbeid, 
særlig i partnerlandene Indonesia, Myanmar og 
Nepal. Bevilgningen dekker også samarbeid med 
land som India og Kina, som på ulike måter er vik-
tige for å nå bærekraftsmålene. I tillegg til støtten 
som gis til enkeltland gis det regional støtte gjen-
nom International Centre for Integrated Mountain 
Development (ICIMOD), Sammenslutningen av 
sørøst-asiatiske nasjoner (ASEAN) og Asia-
Europe Meeting (ASEM).

Mål 2022

Bevilgningen støtter bærekraftsmål 1 – Utrydde 
alle former for fattigdom i hele verden, 3 – Sikre 
god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder, 4 – Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang 
læring for alle, 5 – Oppnå likestilling og styrke jen-
ters og kvinners stilling i samfunnet, 7 – Sikre til-
gang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi 
til en overkommelig pris, 8 – Fremme varig, inklu-
derende og bærekraftig økonomisk vekst, full sys-
selsetting og anstendig arbeid for alle, 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, 14 – 
Bevare og bruke havet og marine ressurser på en 
måte som fremmer bærekraftig utvikling, og 16 – 
Fremme fredelige samfunn for bærekraftig utvik-
ling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål i 
regionen:
– Sikkerhet og stabilitet er økt.
– Styresett er forbedret.
– Økonomisk og sosial utvikling er styrket.

Prioriteringer 2022

Under målet om forbedret styresett prioriteres til-
tak som fremmer politisk stabilitet, demokratiske 
prosesser og deltakelse, rettsstatsprinsipper, men-
neskerettigheter og likestilling.

Under målet om styrket økonomisk og sosial 
utvikling prioriteres utdanning, helse, næringsut-
vikling og jobbskaping, klima, miljø, bærekraftig 
havforvaltning, marin forsøpling og bærekraftig 
energi. Fra 2022 er også klimatilpasning et priori-
tert område. Norsk bistand i Asia skal bidra til å 
dempe de sosioøkonomiske konsekvensene av 
covid-19-pandemien og de langsiktige effektene 
av denne på landnivå. Sårbare og marginaliserte 
grupper er prioriterte målgrupper.

Sterk økonomisk vekst har gjort at mange av 
landene i regionen har gått fra å være lavinn-
tektsland til å få status som mellominntektsland. 
Den norske bistanden til Asia er derfor blitt redu-
sert de senere årene. Regjeringen vil fortsette å 
prioritere det langsiktige samarbeidet med part-
nerlandene Indonesia, Myanmar og Nepal. I Indo-
nesia vil støtten være særlig rettet inn mot å sikre 
bærekraftig havforvaltning og innsats mot marin 
forsøpling. I Nepal skal støtten bidra til landets 
reformprosess, herunder bidra til inkluderende 
og velfungerende styresett, offentlig kvalitetsut-
danning for alle, inkludert for sårbare grupper, 
samt bærekraftig økonomisk vekst basert på 
vannkraft. I tillegg skal klima og miljø prioriteres i 
støtten til Nepal. Likestilling, spesielt tiltak mot 
kjønnsbasert vold, skal også prioriteres. I Myan-
mar skal støtten rettes mot freds- og demokratise-
ringsarbeid, menneskerettigheter, spesielt sår-
bare grupper og situasjonen i Rakhine. Gitt situa-
sjonen etter kuppet undersøkes ulike tilnærmin-
ger til hvordan Norge best kan innrette bistanden.

I tillegg til partnerlandene vil bevilgningen på 
posten gå til strategiske utviklingsinnsatser i noen 
utvalgte land med store behov. Bevilgningen vil 
videre gå til prioriterte innsatser i samarbeidet 
med Kina og India, som er sentrale for å oppfylle 
klima- og bærekraftsmålene. Bevilgningene som 
går til arbeid i Kina er kraftig redusert under 
denne regjeringen, og fases gradvis ut.

Regjeringen vil videreføre og styrke partner-
skapet med ASEAN innenfor prioriterte sektorer. 
En ny femårig avtale mellom Norge og ASEAN 



140 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
trådte i kraft i 2021. Avtalen utgjør et rammeverk 
for å videreføre det strategiske samarbeidet og 
støtte prosjekter og aktiviteter for å nå bærekrafts-
målene innenfor prioriterte sektorer som klima og 
miljø, energi, hav og bekjempelse av marin forsøp-
ling, handel og næringsutvikling, fred, forsoning 
og sikkerhet, menneskerettigheter, utdanning og 
global helse.

Regjeringen vil videre fortsette å delta i Asia-
Europe Meeting (ASEM) med en tydelig norsk 
profil på utvalgte temaer. Regjeringen vil dessuten 
fortsette å støtte klima- og utviklingssamarbeidet 
mellom de åtte medlemslandene i International 
Centre for Integrated Mountain Development 
(ICIMOD): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 
Kina, India, Myanmar, Nepal og Pakistan. Sentralt 
i samarbeidet er økt kunnskap om klima-
endringene i Himalaya-regionen, og gjennomfø-
ring av pilotprosjekter for klimatilpasning for sår-
bare grupper.

Rapport 2020

Sikkerhet og stabilitet er økt

Gjennom støtte til Norsk Folkehjelp i Myanmar
bidro Norge til å løfte fram siviles – og spesielt 
kvinners – stemmer i et forsoningsarbeid som 
fortsatt domineres av mannlige representanter fra 
militære og væpnede grupper. Norge bidro i det 
viktige oppfølgingsarbeidet etter at Myanmar sig-
nerte en felles uttalelse med FN om forebygging 
av seksuell vold.

I Nepal bidro norsk støtte til å styrke FNs sted-
lige koordinators rolle som pådriver for FN-
reform og felles koordinert arbeid på landnivå. 
Kontoret gjorde et viktig koordineringsarbeid 
under hele pandemien og bidro til FNs krisehånd-
tering i samarbeid med myndigheter og sivilt sam-
funn. Norsk støtte til FNs stedlige koordinator 
bidro i 2020 også til utvikling av et felles program 
for covid-19-respons for FN-organisasjoner under 
generalsekretærens flergiverfond.

Styresett er forbedret

I Nepal bidro Norge gjennom FNs utviklingspro-
gram (UNDP) til kapasitetsbygging av det føde-
rale parlamentet og provinsforsamlingene. I 2020 
medvirket kompetansebyggingen til at elleve lov-
forslag ble gjennomgått og kvalitetssikret av parla-
mentsmedlemmer, og seks av forslagene ble ved-
tatt. Parlamentskomiteene drev også oppsyn med 
myndighetenes håndtering av pandemien, som 
resulterte i 17 direktiver til relevante myndigheter 
for å bedre situasjonen for befolkningen under 

nedstengningen. Det ble installert videokonferan-
seutstyr i flere provinsforsamlinger og føderale 
parlamentskomiteer for å sikre bedre kommuni-
kasjon under pandemien. Det landsomfattende 
styresettprogrammet som Norge støtter, utviklet i 
2020 en strategi for likestilling og sosial inklude-
ring for føderalt, provins- og kommunalt nivå. Det 
er også utviklet et rammeverk for sosial inklude-
ring som skal bistå marginaliserte grupper i å 
delta i styringsmekanismer og få tilgang på tjenes-
ter.

I Indonesia har norsk støtte styrket kapasite-
ten til det indonesiske direktoratet som skal for-
valte landets bistandsmidler, bl.a. overfor Øst-
Timor. Arbeidet omfattet bl.a. å utarbeide sentrale 
mål- og forvaltningsdokumenter. I sør-sør-samar-
beidet mellom Indonesia og Øst-Timor finansierte 
Norge undersøkelser om de økonomiske konse-
kvensene av pandemien og stengte grenser for 
bønder bosatt ved grensen mellom Indonesia og 
den timoresiske enklaven Oecusse.

I Myanmar bidro norsk støtte til organisasjo-
nen International IDEA til økt kunnskap om 
demokrati blant parlamentarikerne som utarbei-
det lovforslag om grunnlovsendring. Våren 2020 
ble lovforslagene nedstemt i parlamentet, men 
prosessen var et viktig steg i retning av en mer 
demokratisk grunnlov i Myanmar. Norsk bistand 
bidro til å øke internasjonaliseringen av myan-
marsk akademia gjennom akademisk kapasitets-
bygging av flere yngre forskere.

Norsk støtte til valgobservasjon på Sri Lanka, 
gjennom den lokale sivilsamfunnsorganisasjonen 
People’s Action for Free and Fair Elections 
(PAFFREL), bidro til at nærmere 5 000 valgobser-
vatører kunne observere parlamentsvalget i 
august 2020. Brudd på valglovgivningen kunne 
raskt rapporteres til valgkommisjonen og politiet. 
Støtten fra Norge til PAFFRELs innsats bidro også 
til å redusere trakassering av kvinnelige politikere 
under valgkampen. Parlamentsvalget fant sted 
uten betydelig vold, og valgdeltakelsen var på 
over 75 pst.

Rettssikkerheten er økt

I Nepal bidro Norge, i samarbeid med UNDP, til å 
styrke rettssikkerheten til befolkningen gjennom 
støtte til gjennomføring av Nepals politikk for fri 
rettshjelp. Den skal bl.a. sikre rettshjelp for kvin-
ner og marginaliserte grupper. Det har blitt opp-
rettet et nasjonalt sekretariat for fri rettshjelp, 
utviklet et system for overvåking og oppfølging, 
samt utarbeidet lovforslag for fri rettshjelp. Over 
15 000 personer, hvorav 60 pst. kvinner, fikk i 2020 
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økt kompetanse i lovarbeid, og over 4 400 perso-
ner, hvorav 71 pst. kvinner, mottok fri rettshjelp.

I Pakistan støttet Norge kapasitetsbygging hos 
politiet i to distrikter i Punjab, gjennom FNs kon-
tor for narkotika og kriminalitet (UNODC). 253 
polititjenestemenn fikk opplæring i draps-
etterforskning, avhørsteknikker og behandling av 
vitner og ofre. 806 tjenestemenn innen påtale fikk 
opplæring i tema som vold mot kvinner, åsteds-
granskning og etterforskning. En viktig milepæl i 
prosjektet var åpningen av et krisesenter for kvin-
ner og ungdom i Gujarat. Senteret øker kvinners 
mulighet til å rapportere overgrep, og forbedrer 
politiets vilkår for å etterforske vold og overgrep i 
hjemmet.

På Sri Lanka bidro norsk støtte til Transpa-
rency Internationals arbeid mot korrupsjon til økt 
åpenhet i offentlig forvaltning i landet, og til å 
inkludere minoriteter og sårbare grupper i sty-
ringsprosesser. Gjennom opplæring om Sri Lan-
kas offentlighetslov fikk personer og lokalsam-
funn hjelp med å fremme totalt 471 innsynsbegjæ-
ringer i 2020. Innsatsen for å fremme åpenhet i 
parlamentet førte til at 12 parlamentarikere offent-
liggjorde informasjon om sine eiendeler og bin-
dinger til forretningsvirksomhet. Kampanjer ble 
gjennomført for å øke bevisstheten i samfunnet og 
rettsvesenet omkring seksuell utpressing.

Den økonomiske og sosiale utviklingen er styrket

I Myanmar øremerket Norge midler til covid-19-
vinduet til flergiverfondet LIFT. Gjennom LIFT 
fikk 2,3 millioner sårbare mennesker tilpasset 
bistand, som kontantoverføringer, mat, lån, husly, 
rettslig assistanse og inntektsgenererende opplæ-
ring. Mennesker som er spesielt hardt rammet av 
covid-19, bl.a. internt fordrevne, er i målgruppen.

I Pakistan bidro Norge gjennom FNs 
utviklingsprogram (UNDP) til å styrke ungdoms 
muligheter og evner til å påvirke, og samhandle 
med myndighetene. Så langt fikk 7 385 unge men-
nesker opplæring eller deltok på samlinger. Grun-
net pandemien måtte flere aktiviteter gjennomfø-
res digitalt. 2 896 ungdommer (2329 menn og 567 
kvinner) fikk yrkesopplæring, hvorav 92 fikk jobb 
i privat sektor. Videre støttet Norge organisasjo-
nen Agha Khan Cultural Services (AKCS) sin inn-
sats for å bevare fortet Shah Burj i «The Walled 
City of Lahore». Fortet skal bidra til økonomisk 
utvikling ved å øke turismeinntektene. Fortet er 
nå ferdig restaurert, og har økt antall besøkende.

I Bangladesh bidro Norge gjennom Internatio-
nal Maritime Organization (IMO) til økt bære-

kraft og jobbskaping i landets skipsgjenvinnings-
sektor, bl.a. gjennom tiltak rettet mot utslipp og 
håndtering av farlig avfall. Det var også økt fokus 
på helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne. Det er 
utarbeidet en plan for hva regjeringen må gjøre 
for å kvalifisere til å ratifisere Hong Kong-konven-
sjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjen-
vinning av skip. Videre bidro Norge gjennom Ver-
densbankens International Finance Corporation 
(IFC) til å gi kvinnelige entreprenører i små og 
mellomstore selskaper økt tilgang til kapital og 
digitale finansielle tjenester. Prosjektet har bl.a. 
resultert i en kredittgarantiordning administrert 
av Bangladesh sin sentralbank.

I ASEAN ble det i 2020 inngått flere flerårige 
avtaler innenfor Norway ASEAN Regional Integra-
tion Programme (NARIP). Disse vil på sikt bidra 
til å levere resultater innenfor utvalgte områder 
som bl.a. bekjempelse av marin forsøpling, utdan-
ning, og kvinnelig entreprenørskap.

Sivilt samfunn er styrket

I Øst-Timor resulterte norsk støtte til sivilt sam-
funn i 2020 i økt kunnskap og oppmerksomhet om 
vold i hjemmet, inkludert juridisk bistand til ofre. 
Arbeidet har styrket sivilsamfunnet og landets 
sosiale utvikling.

På Sri Lanka bidro norsk støtte til organisasjo-
nen Council for Public Policy til at lokalpolitikere 
som representerer religiøse og etniske minorite-
ter på Sri Lanka fikk opplæring i politiske proses-
ser og hvordan man kan bygge konsensus på 
tvers av partipolitiske- og etnisk/religiøse skille-
linjer. Møter mellom lokale religiøse ledere og 
sivilsamfunnsaktivister fremmet inter-religiøst 
samhold, og forebygget vold og ekstremisme. 
Norsk støtte til den lokale sivilsamfunnsorganisa-
sjonen Sarvodaya bidro til at over 100 srilankiske 
ungdommer fikk opplæring i godt styresett, 
demokrati og politisk ledelse gjennom deltakelse 
på digitale og fysiske samlinger. Målet var å bygge 
broer på tvers av etniske og religiøse skillelinjer.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 558,5 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 75 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Av økningen vil 
50 mill. kroner benyttes til klimatilpasning, fore-
bygging av klimarelaterte katastrofer og sultbe-
kjempelse. 25 mill. kroner vil gå til utdanning for 
sårbare grupper i Nepal.
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Post 77 Latin-Amerika og Karibia, kan 
overføres

Bevilgningen dekker bistand til Latin-Amerika og 
Karibia med særlig vekt på tiltak av langsiktig 
karakter i partnerlandet Colombia, i Haiti og i 
Guatemala. I tillegg støtter bevilgningen enkelte 
regionale satsinger i Karibia, bl.a. på miljø, klima 
og marin forsøpling.

Mål 2022

Bevilgningen skal særlig støtte bærekraftsmål 16 
– Fremme fredelige samfunn for bærekraftig 
utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer. Bevilgningen støtter 
også andre bærekraftsmål, som 3 – Sikre god 
helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, 
4 – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdan-
ning og fremme muligheter for livslang læring for 
alle og 5 – Oppnå likestilling og styrke jenters og 
kvinners stilling i samfunnet.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål i 
regionen:
– Sikkerhet og stabilitet er økt.
– Styresett er forbedret.
– Økonomisk og sosial utvikling er styrket.

Prioriteringer 2022

Regjeringen vil prioritere samarbeidet med 
Colombia, som Norges eneste partnerland i Latin-
Amerika og Karibia. Det overordnede målet for 
Norge i Colombia er å bidra til bærekraftig fred. 
Fem år etter undertegningen av fredsavtalen mel-
lom colombianske myndigheter og FARC, er 
arbeidet med å omsette avtalen fra teori til praksis 
fremdeles krevende. I tillegg er både covid-19-
situasjonen og det store antallet venezuelanske 
migranter utfordrende. Brede satsinger med vekt 
på reintegrering av tidligere FARC-soldater, inklu-
dert helse, utdanning og jobbskaping i tidligere 
konfliktrammede områder prioriteres. FNs flergi-
verfond for bærekraftig fred er den største kana-
len for norsk bistand til gjennomføringen av freds-
avtalen. 

Den tredje og siste fasen av Mayaprogrammet, 
som har vært Norges hovedsatsing i Guatemala
siden 2009, avsluttes i mars 2022. Regjeringen 
ønsker å videreføre den langsiktige støtten gjen-
nom nye, strategiske tiltak, med særlig vekt på 
urfolk. Målet er å øke rettssikkerheten, redusere 
straffefriheten, samt å styrke sivilsamfunnet, og 

på denne måten bidra til landets demokratiske 
utvikling.

I Haiti videreføres støtten til tiltak innen 
utdanning og helse så vel som til klimatilpasning 
og miljø. Haiti er det eneste landet i regionen på 
listen over verdens minst utviklede land. Det er 
sårbart for klimaendringer og politisk ustabilt, og 
har store behov for bistand for å bedre den sosiale 
og økonomiske utviklingen.

Marin forsøpling, klima og miljø er prioriterte 
områder i det regionale arbeidet i Karibia. Samar-
beidet med Det karibiske byrået for katastrofe-
håndtering (CDEMA) og Organisasjonen for øst-
karibiske stater (OECS) videreføres. FNs økono-
miske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia 
(ECLAC) har i flere år vært en strategisk partner 
for regionale økonomiske spørsmål, og samarbei-
det vil fortsette i 2022.

Rapport 2020

Sikkerhet og stabilitet er økt

FNs flergiverfond for bærekraftig fred er Norges 
viktigste kanal for støtte til Colombia. Fondet 
bidro til økt stabilitet og sikkerhet ved å styrke 
lokale utviklingsprogrammer i 170 spesielt kon-
fliktutsatte kommuner. Gjennom å bedre den stat-
lige tilstedeværelsen i disse områdene, bidro fon-
det til å bygge ut infrastrukturen, bedre helse- og 
utdanningstilbudet og hindre rekruttering av barn 
og unge til væpnede grupper. Gjennom støtte til 
fondet har også minebelagte områder blitt ryddet 
og sikkerheten i disse områdene har økt.

Sivilsamfunnsorganisasjoner i Colombia har 
blitt opplært i selvbeskyttelse. Dette er avgjø-
rende, gitt at sivilsamfunnsledere og menneske-
rettighetsforsvarere er spesielt utsatt for trusler 
og drap.

Haitis helsesystem har av flere årsaker hatt 
utfordringer med å takle covid-19-pandemien. Man-
gelen på helsepersonell og kunnskap om smitte-
vern har påvirket håndteringen. Gjennom et samar-
beid med UNDP ble helsevesenet og deres kapasi-
tet til å håndtere covid-19-pandemien styrket.

Styresett er forbedret

Anti-korrupsjonsarbeidet i Brasil har de siste 
årene vært gjenstand for en rekke tilbakeslag. 
Norsk støtte til Transparency International i 
Brasil ga relevante myndigheter og sivilt sam-
funn tilgang til økt kunnskap og kompetanse om 
åpenhet og beste praksis for offentlige anskaffel-
ser.
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Norsk støtte økte kunnskapen i politiet i 
Colombia om interne likestillingsutfordringer og 
det ble iverksatt tiltak for å gjøre politiet mer 
kjønnssensitivt. Gjennom norsk innsats ble også 
styringen av petroleumssektoren bedret på lokalt 
og regionalt nivå, som følge av dialog og bevisst-
gjøring om politiske, sosiale og økonomiske kon-
sekvenser av petroleumsproduksjon.

I Guatemala har Mayaprogrammet vært flagg-
skipet i Norges utviklingssamarbeid i mange år. 
Programmet styrket urfolks tilgang til rettsvern, 
utdanning og politisk deltakelse. Programmet har 
særlig støttet tiltak rettet mot urfolkskvinner og 
ungdom og har bl.a. bidratt til at urfolk får en 
utdanning som tar hensyn til deres kulturelle 
identitet og språk. I tillegg er opplæringen i poli-
tisk påvirkning og deltakelse styrket. Urfolksorga-
nisasjoner har fått bedre kunnskap om, og evner 
til, strategisk rettergang og oppfølging av dom-
mer. Dette arbeidet har ført til framgang i flere 
rettssaker og bl.a. gikk tre dommer i landets 
Grunnlovsdomstol i urfolksorganisasjoners favør i 
2020.

Med støtte fra Norge bidro Carter-senterets 
observasjon av 2020-valget i Guyana til å styrke 
valgprosessens troverdighet og åpenhet. I tillegg 
til selve valgobservasjonen, ble flere av senterets 
konkrete anbefalinger om bl.a. utplassering av 
stemmelokaler og valglister, etterfulgt i valgplan-
leggingen.

Rettssikkerheten er økt

Gjennom å sikre ofre av den langvarige konflikten 
i Colombia tilgang til rettssystemet og systemet 
for overgangsrettferdighet, bidro norskstøttede 
tiltak til økt rettsikkerhet. Over 14 000 ofre fra 
konflikten har tilgang til systemet for overgangs-
rettferdighet. På denne måten ble viktige vitnes-
byrd presentert til Sannhetskommisjonen og Spe-
sialjurisdiksjonen for fred, som samlet utgjør en 
bærebjelke i gjennomføringen av fredsavtalen fra 
2016.

Norge bidro til økt rettsikkerhet i Guatemala
gjennom et samarbeid mellom International 
Commission of Jurists (ICJ) og Mayaadvokatene. 
2020 var det siste året i prosjektets andre fase og 
evalueringene viser at prosjektet i stor grad har 
nådd sine mål. I tillegg har Norge bidratt til sam-
arbeidet mellom den norske advokatforeningen 
og Mayaadvokatene, med mål om å styrke rettsik-
kerheten, særlig for urbefolkningen. Mayaadvoka-
tene fører bl.a. strategiske rettssaker for urbefolk-

ningen, og flere av sakene omhandler urfolks ret-
tigheter til land og til å delta i offentlige høringer. 
Dessverre skapte pandemien så store forsinkelser 
i gjennomføringen av disse rettssakene at de ikke 
ble avsluttet innen prosjektperioden.

Norsk støtte til International Commission of 
Jurists sitt arbeid i Venezuela har gitt FNs mennes-
kerettighetsråd og Den interamerikanske men-
neskerettighetsdomstolen bedre innsikt i mennes-
kerettighetssituasjonen i landet. Venezuelanske 
journalister og sivilsamfunn har også fått økt 
kunnskap om det internasjonale menneskerettig-
hetssystemet.

Den økonomiske utviklingen er styrket

I Colombia bidro norsk støtte til oppstart av en 
rekke inntektsgivende prosjekter som har økt den 
økonomiske utviklingen lokalt. Dette har gitt tidli-
gere FARC-soldater et nytt livsgrunnlag. Støtte til 
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) 
bidro også til å styrke kvinneorganisasjoner i 
utvalgte områder. Kvinner fikk opplæring i å eta-
blere egne bedrifter, som førte til både økt sosial 
samhørighet og bedret matsikkerhet.

Norge har i en årrekke samarbeidet med 
ECLAC om utvalgte tema innen inkluderende og 
bærekraftig økonomisk utvikling. Samarbeidet 
førte i til økt kunnskap om politikkutvikling innen 
utdanning, yrkesutdanning og sysselsetting i regi-
onen.

Sivilt samfunn er styrket

Omfanget av vold mot kvinner har økt under pan-
demien. Karantene og isolasjon gjorde det vanske-
ligere å rapportere overgrep og vold. I Brasil sam-
arbeidet Norge med FNs befolkningsfond 
(UNFPA), som bidro til å styrke sivilt samfunns 
kapasitet til å bekjempe kjønnsbasert vold.

Gjennom støtte til sivilsamfunnsorganisasjo-
ner i Colombia bidro Norge til å fremme fred og 
forsoning og til å beskytte menneskerettighetene 
og menneskerettighetsforsvarere.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 192,3 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 15 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen skal 
benyttes til klimatilpasning, forebygging av klima-
relaterte katastrofer og sultbekjempelse i Haiti.
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Kap. 160 Helse

Helse er et prioritert område i norsk utviklings-
politikk. En helhetlig og aktiv norsk politikk for 
global helse er nødvendig for å nå viktige 
utviklingspolitiske mål. Covid-19 utgjør fortsatt en 
alvorlig helsekrise i de fleste av verdens land. Pan-
demien illustrerer tydelig betydningen av investe-
ringer i helse, spesielt i land med svake helse-
systemer. Den norske innsatsen til helse skal 
hovedsakelig gå til forebygging av smittsomme og 
ikke-smittsomme sykdommer, reduksjon av 
barne- og mødredødelighet, styrket seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), univer-
sell helsedekning og global helsesikkerhet. 
Norge fortsetter å bidra både finansielt og med 
kompetanse, og viderefører politisk lederskap på 
et område som har hatt stor framgang, men hvor 
det fortsatt er store utfordringer.

Helse som globalt fellesgode

Koronapandemien har vist hvordan alle lands 
nasjonale helsesikkerhet og beredskap er avhen-
gig av solide strukturer for internasjonalt samar-
beid – også land med sterke helsesystemer, slik 
som Norge. Ingen land kan effektivt håndtere en 
pandemi uten internasjonale systemer for funksjo-
ner som overvåkning, effektiv varsling, forskning 
og utvikling, tilgang til vaksiner, legemidler og 
medisinsk utstyr. Disse er avgjørende for den 
nasjonale evnen til å forebygge og bekjempe 
smitte. Slike funksjoner avhenger både av kvalite-
ten og kapasiteten på nasjonale helsesystemer, 
nasjonale myndigheters evne og vilje til å delta i 
internasjonalt samarbeid, og av organisasjoner 
som har globalt allmennyttige funksjoner innen 
helse, slik som Verdens helseorganisasjon 
(WHO) og vaksinekoalisjonen CEPI. Alt dette er 
innsatsfaktorer i helsesikkerhet som kommer alle 
til gode. Helsesikkerhet er et globalt fellesgode.

Hoveddelen av internasjonale investeringer 
for bedre helse har i flere tiår vært rettet inn mot å 

bekjempe sykdommer i utviklingsland gjennom 
utviklingsbistanden. Norge har tatt en lederrolle i 
dette arbeidet. Denne helsebistanden har bidratt 
til gode resultater, som økt vaksinedekning og 
redusert mødre- og barnedødelighet.

Det er en økende erkjennelse av at verden har 
underinvestert i global helsesikkerhet, som styr-
ket beredskap og responsevne for nye pandemier. 
Alle land har egeninteresse i å investere i slike 
globale fellesgoder. Slike investeringer kan ses på 
som investeringer i kritisk infrastruktur for nasjo-
nal beredskap i en verden som blir vevet stadig 
tettere sammen.

Evalueringer fra bl.a. det WHO-oppnevnte uav-
hengige panelet for pandemiberedskap og -
respons (IPPPR) og G20 sitt høynivåpanel for 
finansiering av globale fellesgoder (HLIP) viser til 
et samlet behov for internasjonale investeringer 
på USD 15 mrd. per år, og for muligheten til raskt 
å kunne frigjøre flere titalls milliarder USD når en 
krise inntreffer. Mesteparten av dette vil trolig 
ikke falle inn under kriteriene for offisiell 
utviklingsbistand (ODA), og vil måtte finansieres 
utenfor rammen som settes av til bistand.

For at verden skal stå bedre rustet når neste 
helsekrise inntreffer, må landene være bedre 
koordinert på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. 
Pandemien har gjort det enda tydeligere hvilken 
avgjørende betydning helse og helsesikkerhet har 
for samfunnet som helhet. Forebygging og hånd-
tering av helsekriser må skje på tvers av sektorer 
og bygge på en bred samfunnsinnsats. Forbedrin-
ger av systemer på nasjonalt og internasjonalt nivå 
bør forankres på øverste politiske nivå. Det er 
også behov for mer klarhet om organisasjoners 
roller og lands ansvar når en helsekrise inntreffer, 
for å sikre bedre samarbeid og økt forutsigbarhet. 
Land bør kunne stille hverandre til ansvar for 
dette gjennom sterkere regulering og økt åpen-
het.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Helse, kan overføres 5 182 736 3 681 186 3 877 297

71 Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres 225 500 235 500 235 500

72 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 60 000 45 000 45 000

Sum kap. 160 5 468 236 3 961 686 4 157 797
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Norge deltar aktivt i internasjonale prosesser 
for en styrket global helseberedskap. Dette arbei-
det er i en tidlig fase, og prioriteringer og behov er 
ennå ikke avklart. Regjeringen vil komme tilbake 
til Stortinget med ytterligere informasjon.

Post 70 Helse, kan overføres

Denne bevilgningen dekker støtte til tiltak som 
skal redusere sykdomsbyrde og dødelighet i utvi-
klingsland. Spesielt viktig er bekjempelse av 
smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, 
forskning, produktutvikling og innovasjon, samt 
faglig bistand for å oppnå universell helsedekning. 
Det legges særlig vekt på innsats i Afrika sør for 
Sahara, de minst utviklede landene og beskyttelse 
av sårbare og marginaliserte grupper.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 3 – Sikre 
god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder. Bevilgningen skal bidra til å nå følgende 
mål:
– Sykdomsbyrden og dødeligheten, særlig blant 

sårbare og marginaliserte grupper, er redu-
sert.

– Vaksinasjonsgraden i utviklingsland er økt.
– Antallet nye tilfeller av hiv, tuberkulose og 

malaria er begrenset.
– Ressursbruken til helseformål i utviklingsland, 

inkludert fra innenlandske kilder, er økt.
– Forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer 

i lavinntektsland er redusert.
– Tilgangen på gode helserelaterte produkter er 

økt.
– Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er 

bedret.
– Helsesystemene i utviklingsland er mer bære-

kraftige.
– Beredskapen for pandemibekjempelse er for-

bedret.

Prioriteringer 2022

I 2022 vil støtten til vaksinealliansen Gavi viderefø-
res i tråd med inngåtte avtaler om norsk støtte til 
Gavis strategi fra 2021–2025 på 6,25 mrd. kroner. I 
tillegg vil Norge bidra med til sammen 4 mrd. kro-
ner fram til 2030 til Gavis arbeid gjennom finansi-
eringsmekanismen for vaksiner, IFFIm. Økt vaksi-
nedekning hvor ingen skal utelates, styrkede 
helsesystemer og universell dekning, samt bære-
kraftig finansiering av nasjonale vaksineprogram 

er hovedmålene for Gavi. Norge vil støtte disse 
målene, noe som er særlig viktig siden covid-19 
har ført til avbrudd og forsinkelser i rutineimmu-
nisering.

Norge vil fortsette å være en pådriver for å 
bekjempe smittsomme sykdommer som aids, 
tuberkulose og malaria. Støtten til Det globale fon-
det for bekjempelse av aids, tuberkulose og mala-
ria vil videreføres på et høyt nivå.

Innsats til å bekjempe ikke-smittsomme syk-
dommer vil trappes opp. I tillegg til økt innsats 
over denne posten, inkluderer dette også enkelte 
prosjekter som dekkes under andre poster. Innsat-
sen vil rettes inn mot forebygging og tilgang til 
behandling av sykdommer som hjerte- og karsyk-
dommer, kreft, lungesykdommer, diabetes og psy-
kiske lidelser. Dette omfatter bl.a. tiltak for å 
begrense tobakksbruk, luftforurensning, skadelig 
bruk av alkohol og usunt kosthold, samt styrking 
av nasjonale helsetjenester. Det inkluderer innsats 
på psykisk helse, tilgang til medisiner for diabetes 
og hjerte/kar sykdommer og introduksjon av hel-
seskatter. Opptrappingen er i tråd med regjerin-
gens strategi på feltet.

Innsatsen gjennom Den globale finansierings-
fasiliteten for kvinners, barns og ungdoms helse 
(GFF) vil støttes også i 2022.

Innsatsen for å fremme seksuell og reproduk-
tiv helse og rettigheter (SRHR) fortsetter i 2022, 
herunder støtte til tilgang til prevensjon og repro-
duktive helseprodukter. Norge vil fortsette å bidra 
til økt, global innsats for universell helsedekning 
og styrket primærhelsetjeneste gjennom multila-
terale og bilaterale partnere. Regjeringen har for-
pliktet seg til å investere 9,6 mrd. kroner til SRHR 
og 760 mill. kroner til bekjempelse av skadelige 
skikker (til sammen 10,4 mrd. kroner) for perio-
den 2020–2025. Forpliktelsene blir finansiert 
under flere poster. Sammen med en rekke land, i 
stadig bredere allianser, arbeider Norge også for å 
motvirke at internasjonale forpliktelser og eta-
blerte rettigheter på dette feltet svekkes.

Det blir også gitt støtte til forskning og innova-
sjon under posten. Posten vil fra 2022 kunne finan-
siere et globalt knutepunkt for helseinnovasjon i 
Oslo, drevet av FNs barnefond (Unicef). Unicef vil 
legge hovedbolken av sitt innovasjonsarbeid 
innen helse til Norge. Unicef tok dette valget etter 
å ha vurdert seks ulike medlemslands helseinno-
vasjonsarbeid og tilhørende økosystemer for 
forskning og innovasjon innen helse. Norge ble 
ansett for å være det mest relevante stedet å loka-
lisere deres kontor. Det globale knutepunktet vil 
samarbeide tett med innovasjonsmiljøer i Norge 
og utviklingsland.
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Utviklingen av covid-19-pandemien vil bli 
fulgt nøye. Beskyttelse av sårbare og marginali-
serte grupper, smittevern, behandling og rett-
ferdig fordeling av vaksiner er viktig. Ny kunn-
skap om covid-19 gjennom året vil kunne med-
føre endringer i prioriteringene for helsebistan-
den. Utenriksdepartementet vil delta i drøftin-
ger om rollen til organisasjoner som får støtte 
under posten i framtidig pandemiforebygging 
og respons, og bidra til styrket internasjonal 
helseberedskap.

Rapport 2020

Vaksinasjonsgraden i utviklingsland er økt 

En analyse fra mai 2020, utført av Gavi, WHO og 
Unicef, viste at avbrudd i rutinevaksinering som 
følge av covid-19-pandemien har gjort at 80 millio-
ner barn under ett år er i fare for å pådra seg syk-
dommer som kan forebygges av vaksiner. Av 68 
planlagte vaksinasjonsprogrammer støttet av Gavi 
i 2020, ble 47 forsinket. Dette etterslepet i rutine-
vaksinering må tas igjen senere. I perioden 2000–
2020 har Gavi bidratt til å vaksinere mer enn 888 
millioner barn, hvorav 64 millioner i 2020. 324 mil-
lioner barn ble vaksinert i strategiperioden 2016–
2020, som gikk utover målet om å vaksinere 300 
millioner barn. Det anslås at mer enn 15 millioner 
forventede dødsfall har blitt forhindret gjennom 
vaksinasjon gjennom Gavi siden 2000, hvorav mer 
enn 6,9 millioner i strategiperioden 2016–2020. 
Måltallet for strategiperioden var 5 -6 millioner 
forhindrede dødsfall. Ved utgangen av 2020 var 
mer enn 7,1 millioner jenter blitt vaksinert mot 
HPV. Rettferdig tilgang til vaksiner er kjernen i 
Gavis arbeid. Gavi tok ansvar for å etablerte 
COVAX-samarbeidet for likeverdig tilgang til 
covid-19-vaksiner globalt. I løpet av 2020 etablerte 
Gavi bl.a. styringsstrukturen for COVAX, inngikk 
avtaler med vaksineprodusenter, mobiliserte res-
surser og inngikk avtaler med givere og medlems-
land i COVAX.

Antallet nye tilfeller av hiv, tuberkulose og malaria er 
begrenset

Det er estimert at Det globale fondet for bekjem-
pelse av aids, tuberkulose og malaria har bidratt 
til å redde 44 millioner liv siden 2002. I 2020 opp-
nådde land og regioner som fondet investerte i føl-
gende samlede resultater:
– 21,9 millioner mennesker fikk hivbehandling. 

Det er 9 pst. økning fra 2019.
– 188 millioner myggnett ble utdelt. Det er 

17 pst. økning fra 2019.

– 4,7 millioner personer fikk behandling for 
tuberkulose. Det er en nedgang på 18 pst. fra 
2019, og skyldes covid-19-pandemien.

For å begrense den negative effekten covid-19 
hadde på arbeidet med de tre sykdommene og 
bidra til nasjonale covid-19 innsatser, opprettet 
Det globale fondet en covid-19-responsmeka-
nisme (C19RM). Gjennom denne mekanismen og 
økt programfleksibilitet, ble USD 980 mill. utbe-
talt i 2020 til 106 lav- og mellominntektsland og 14 
programmer som dekker flere land. Mekanismen 
bidro til ACT-A.

Selv om disse investeringene bidro til å 
begrense den negative effekten covid-19 hadde på 
arbeidet med hiv, tuberkulose og malaria, rammet 
covid-19 forebyggingsarbeidet spesielt hardt. Vi 
ser bl.a. en nedgang på 11 pst. i antall personer 
som hadde tilgang på hivforebyggende tjenester. 
Det var også en nedgang i antall mennesker som 
ble testet for hiv på 22 pst. Tilsvarende gikk antall 
personer som ble testet og behandlet for tuberku-
lose ned med 18 pst. og de som ble behandlet for 
resistent tuberkulose ned med 19 pst. Imidlertid 
økte forebyggende tuberkulosebehandling for 
barn med 13 pst. fra 2019 til 2020. Til tross for 
avbrudd, ble ikke arbeidet med malaria like hardt 
rammet. Mest sannsynlig på grunn av gode tilpas-
ningstiltak og lokale helsearbeidere, klarte lan-
dene med støtte fra Det globale fondet samlet sett 
å opprettholde forebyggende malariatiltak på til-
nærmet samme nivå som året før.

Ressursbruken til helseformål i utviklingsland,  
inkludert fra innenlandske kilder, er økt 

Det har blitt mobilisert betydelige nye ressurser 
til bekjempelse av pandemien i utviklingsland. 
Omdisponeringer av både givermidler og innen-
landske ressurser har imidlertid hatt negative 
konsekvenser for annen tjenestelevering, spesielt 
i første halvår i 2020.

Ifølge Den globale finansieringsfasiliteten for 
kvinners, barns og ungdoms helse (GFF) hadde 
åtte av GFF-landene økt innenlandske ressurser til 
helse før pandemien. Under pandemiens første fase 
har det vært mellom 5 pst. og 75 pst. nedgang i 
dekning av viktige helseintervensjoner i de 36 lan-
dene som GFF støtter. Det har rammet kvinner og 
barn hardest. Flere husholdninger enn før har ikke 
råd til å betale for grunnleggende helsetjenester.

Med unntak av ni land som fikk unntak på 
grunn av covid-19-pandemien, betalte alle landene 
medfinansieringsforpliktelsene til Gavi-støttede 
vaksinasjonsprogrammer i tide i 2020. Antall vak-
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sineprogrammer som opprinnelig ble introdusert 
av Gavi, og som nå blir finansiert av landene selv, 
har økt fra 40 programmer i 2018 til 47 i 2019, og 
videre til 49 i 2020. En gjennomgang av 192 pro-
grammer finansiert av Det globale fondet for 
bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, viser 
at 90 pst. tilfredsstilte Det globale fondets krav til 
samfinansiering for perioden 2017–2019.

Sykdomsbyrden og dødeligheten blant kvinner, barn 
og ungdom er redusert

Sykdomsbyrden og dødeligheten blant kvinner, 
barn og ungdom var redusert før pandemien. GFF 
anslår at tilgangen til helsetjenester for kvinner, 
barn og ungdommer i 36 av verdens fattigste land 
falt med opptil 25 pst. sammenlignet med før pande-
mien. Det innebærer at fire millioner kvinner mistet 
tilgang til fødselshjelp, og mer enn fem millioner 
kvinner og ungdommer mistet tilgangen til preven-
sjonsmidler i første fase av pandemien. Det har 
medført uønskede svangerskap og farlige aborter.

Gjennom rask justering av innsatsen har GFF 
motvirket denne effekten og bidratt til å opprett-
holde livsviktige helsetjenester for kvinner, barn 
og ungdom. GFF etablerte også en ny covid-19-
relatert støtteordning for å hjelpe land med hånd-
tering av konsekvensene av pandemien. GFF 
bidrar dermed også inn i partnerskapet ACT-A.

Støtten via Kirkens Nødhjelp til sykehuset 
Haydom Lutheran Hospital i Tanzania bidro til 
redusert barnedødelighet og bedre mødrehelse i 
Tanzania.

Norsk støtte til grunnleggende helsetjenester i 
Malawi ga bedre tilgang til prevensjon, faglært 
fødselshjelp og beredskapsutstyr til koronapande-
miens første fase.

Forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer i 
lavinntektsland er redusert

Regjeringens strategi Bedre helse, bedre liv. Inn-
sats for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i 
norsk utviklingspolitikk (2020–2024) ble lansert i 
2019. Et bistandsprogram for ikke-smittsomme 
sykdommer ble startet i 2020 gjennom en forbere-
dende fase med planlegging av innsatsområder og 
aktiviteter. Det ble utbetalt totalt 140 mill. kroner i 
2020 der hovedandelen gikk til Verdens helseor-
ganisasjons (WHOs) globale program for forebyg-
ging av risikofaktorer, integrering av ikke smitt-
somme sykdommer, inkludert psykisk helse i pri-
mærhelsetjenesten, WHOs SAFER-program for 
forebygging av alkoholskader og WHOs arbeid 
med skatt på helseskadelige produkter.

Tilgangen på gode helserelaterte produkter er økt 

Norsk støtte til Unitaid bidro til utvikling og opp-
skalering av løsninger og nye måter for å fore-
bygge, diagnostisere og behandle hiv, tuberku-
lose, malaria, hepatitt-C og HPV. Den første kvali-
tetssikrede generiske medisinen for tuberkulose-
forebyggende terapi ble gjort tilgjengelig for USD 
15. I en rapport om finansiering av tuberkulose-
forskning, som ble publisert i 2020 av Treatment 
Action Group (TAG) og FN Stop TB Partnership, 
ble Unitaid rangert på toppen av listen av multila-
terale givere til pediatrisk tuberkuloseforskning. 
Unitaid har også støttet utviklingen av en ny for-
mulering av det antiretrovirale legemiddelet Dolu-
tegravir (DTG), og redusert prisen med 75 pst. 
(fra USD 480 til USD 120 per barn). Det vil gjøre 
det mulig å behandle de yngste barna som lever 
med hiv med den beste tilgjengelige medisinen. 
Gjennom Medicines Patent Pools (MPP) sine 
lisenser og norsk støtte til disse gjennom Unitaid-
finansiering, er det levert 15 milliarder doser 
medisiner i 141 lav- og mellominntektsland siden 
MPPs opprettelse i 2010.

Den andre perioden av programmet for global 
helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC2) 
varte fra 2012 til 2020.

GLOBVAC2 støttet i perioden 2012–2020: 40 
forskerprosjekter, ni unge forskertalenter, seks 
personlige doktorgradsstipendiater, fem innova-
sjonsprosjekter i næringslivet, nettverket Norsk 
forum for global helseforskning (fordelt på tre 
prosjekter), Forskerskolen Norwegian Research 
School of Global Health og 23 arrangementer 
(totalt 64 prosjekter). 60 prosjekter fordelt på 
tema var som følger:
– Smittsomme sykdommer (30 prosjekter).
– Familieplanlegging, reproduktiv, mødre, spe-

barn, barn og ungdomshelse (22 prosjekter).
– Helsesystem/politikk (åtte prosjekter).

I 2020 har porteføljen for global utvikling og inter-
nasjonale relasjoner i tillegg finansiert fire for-
skerprosjekter som kan styrke kunnskapsgrunn-
laget for håndteringen av den pågående pande-
mien i lavinntektsland i Afrika.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er bedret

Pandemien har satt tilbake arbeidet med vold mot 
kvinner og kjønnsbasert vold gjennom redusert 
tilgang til preventive tiltak og behandling av kvin-
ner. FNs befolkningsfond (UNFPA) har anslått at 
kjønnsbasert vold øker med 15 millioner nye tilfel-
ler for hver tredje måned med nedstenging.
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Kapasiteten til å opprettholde seksuelle og 
reproduktive helsetjenester ble redusert i 2020. 
Tilgangen til prevensjonsmidler i helsetjenesten 
ble tidvis forhindret i 42 pst. av UNFPAs program-
land. Mer enn 200 av 885 millioner kvinner i utvi-
klingsland mangler tilgang til prevensjonsmidler. 
Norsk støtte til det tematiske fondet UNFPA Sup-
plies bidro til at produkter ble tilgjengelig under 
covid-19, selv når produksjonen av produkter og 
global transport stanset. Innsatsen bidrar også til 
måloppnåelse for delmålet om tilgang til helserela-
terte produkter.

UNFPA Supplies sine felles oppkjøp og distri-
busjon av prevensjonsmidler bidro til å avverge ni 
millioner uønskede graviditeter i 46 programland.

Likevel har forsinkelser i tilgang til preven-
sjonsmidler i 115 lav- og mellominntektsland hatt 
negative konsekvenser i 2020. UNFPA har bereg-
net at resultatet er om lag 1,4 millioner gravidite-
ter som ikke var planlagt.

GFF bidro til at SRHR ble inkludert i grunn-
leggende helsetjenester. Andelen som bruker pre-
vensjon har på få år økt med 55 pst. i Afghanistan, 
44 pst. i Uganda og fem pst. i Etiopia.

Partnerskapet for mødre-, nyfødt- og barne-
helse (PMNCH) lanserte en ny strategi for perio-
den 2021–2025 og en syvpunktsagenda (Covid 
Call to Action) for å hindre tilbakegang for kvin-
ners-, barns- og unges helse under covid-19. Opp-
ropet mobiliserte tilslutninger til en samlet verdi 
av USD 20 mrd., hovedsakelig fra nasjonale 
myndigheter. Oppropet forventes å gi effekter i 
form av forbedret helse særlig for de mest sår-
bare.

Norge har siden 2010 støttet Every Woman 
Every Child-initiativet. Under FNs generalsekre-
tærs ledelse, og i tråd med hans globale strategi 
for kvinners, barns og unges helse, er det for tiårs-
perioden til og med 2020 mobilisert forpliktelser 
for USD 186 mrd.

Gjennom fellesprogrammet med FNs barne-
fond (Unicef) og UNFPA bidro Norge til å 
fremme helserettigheter for risikoutsatte unge i 
Etiopia i 2020. Programmet arbeidet med alders-
gruppen mellom ti og 24 år, og med å sikre like-
stilling og beskyttelse mot skadelige skikker og 
kjønnslemlestelse, samt seksuelle og reproduk-
tive helserettigheter. I 2020 mottok over 57 000 
ungdommer opplæring relatert til seksuell og 
reproduktiv helse og over 47 000 mottok direkte 
støtte og beskyttelse som en del av programmet. 
Flere enn 16 000 jenter fikk støtte til skolemateri-
ell og hygieneartikler. 147 ungdomssentre mot-
tok materiell og faglig støtte og over 1 400 sosial-
arbeidere fikk kompetanse til å nå ut til unge om 

tema relatert til reproduktiv helse og seksuali-
sert vold.

Norsk støtte til UNFPA i Nigeria bidro til at 36 
helsestasjoner ble oppgradert, og at nesten 7 000 
personer fikk tilgang til familieplanleggingstje-
nester og nødvendige prevensjons- og legemidler. 
Undervisning over radio og internett bidro ifølge 
UNFPA til at familier greide å holde jentene enga-
sjert i skoleaktiviteter. Det bidro til å utsette tid-
lige ekteskap også i perioder hvor skolene holdt 
stengt. Selv om dokumenterte effekter foreløpig 
ikke er tilgjengelig, tyder informasjon så langt på 
at prosjektet lykkes i å bidra til økt bruk av pre-
vensjon og at færre jenter sluttet på skolen.

Støtte til organisasjonen Pathfinder i Mosam-
bik ga mer enn 130 000 ungdommer opplæring i 
seksuelle og reproduktive rettigheter, og bevisst-
het rundt kjønnsbasert vold. 47 000 ungdom mot-
tok tjenester innen seksuell og reproduktiv helse. 
Det ble også gitt støtte til gjennomføringen av den 
nye abortloven og til utvikling av et bedre system 
for behandling av kvinner som tar abort.

SRHR-innsatsen ble i 2020 også finansiert 
under følgende poster:
– kap. 160 Helse, post 72 FNs aidsprogram 

(UNAIDS)
– kap. 161 Utdanning, forskning og faglig sam-

arbeid, post 70 Utdanning
– kap. 164 Likestilling, post 70 Likestilling, post 

71 FNs befolkningsfond (UNFPA) og post 72 
Sårbare grupper

Helsesystemene i utviklingsland er mer bærekraftige

Fondet Working for Health Multi Partner Trust 
Fund bidro med norsk støtte til Den internasjo-
nale arbeidsorganisasjonen (ILO), OECD og 
WHO sin innsats for å øke kapasiteten i 16 land 
innen utvikling, planlegging og disponering av 
helsepersonell. En uavhengig gjennomgang i 2021 
konkluderte med at fondet har bidratt til bedret 
helseledelse, inkludert disponering av helseperso-
nell i landene. Den viste også at fondet har bidratt 
til en tverrsektoriell tilnærming til helsepersonell-
spørsmål, og til økt samarbeid regionalt om slike 
spørsmål. Health Information System Programme 
(HISP) og Universitetet i Oslo (UiO) har utviklet 
programvareplattformen DHIS2, som gjorde det 
mulig å spore og registrere koronasmittede. Den 
er blitt brukt til å lage et kontaktregister for smit-
tede, mulige smittede og kjente kontakter i 36 
utviklingsland i 2020. Gjennom en app ble smitte-
tilfeller kartlagt med GPS-posisjoner som helse-
myndighetene kan følge. Det bidro til at informa-
sjon om covid-19 ble samlet inn og brukt til fore-



2021–2022 Prop. 1 S 149
Utenriksdepartementet
byggingstiltak og respons. Sri Lanka har et nasjo-
nalt system basert på DHIS2, og var det første lan-
det som utviklet apper for covid-19-overvåking. 
Appene ble brukt som modell for 19 afrikanske 
land. Effekten har vært en betydelig raskere 
utrulling av systemer for å spore covid-19, basert 
på eksisterende data.

Programvaren holder også oversikt over 
befolkningens helsetilstand gjennom overvåking 
av malaria, vaksineprogrammer, tuberkulose, hiv 
og barnedødelighet i utviklingsland. Dette er sær-
lig viktig for land med dårlig utbygget helseinfra-
struktur. Programvareløsningen brukes nå av 
organisasjoner i mer enn 100 land og antas å ha et 
globalt nedslagsfelt på nærmere 2,4 milliarder 
mennesker. Bruken av DHIS2 økte i hvert av 
disse landene i 2020. Flere land begynte også for-
beredelser for å ta i bruk DHIS2 i sitt vaksina-
sjonsprogram for covid-19. DHIS2 hadde pilotsta-
tus som informasjonssystem for utdanningssekto-
ren i fem land.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte kunn-
skapsoppsummeringer av høyt prioriterte covid-
19- og helsesystemrelaterte problemstillinger og 
bidro til utvikling av WHOs normative veilednin-
ger. I Ghana og Palestina samarbeidet FHI med 
Health Technology Assessments (HTA) sine sty-
ringsgrupper og gjennomførte felles rapportering 
og opplæring med lokale samarbeidspartnere. 
FHIs forskning har videre bidratt til kunnskaps-
utvikling i nasjonale folkehelseinstitusjoner som 
del av Lancet-kommisjonen om universell helse-
dekning, folkehelse og helsesikkerhet.

I Etiopia bisto Universitetet i Bergen (UiB) 
regjeringen med å gjennomføre endringer i helse-
vesenet. UiB har også startet et samarbeid med 
myndighetene på Zanzibar og i Malawi, deriblant 
en gjennomgang av grunnleggende helse-
tjenester, inkludert psykisk helse og ikke-smitt-
somme sykdommer på Zanzibar og akutt-kirurgi i 
Malawi.

FHI deltar i strategisk planlegging, og var 
sammen med UiO med på å etablere et pasientre-
gister for helsestasjoner i Palestina. De fleste hel-
sestasjoner har nå nødvendig utstyr for å benytte 
pasientregisteret. Pasientregisteret gir bedre tje-
nester for pasientene, og vil på sikt gi økonomiske 
besparelser for helsemyndighetene.

Organisasjonen Mercy Ships bidro til opplæ-
ring av helsepersonell og økte tilgangen til kirurgi 
i flere afrikanske land. De la om arbeidet til digi-
tale løsninger da covid-19-pandemien inntraff. 
Kurs i psykisk helse ble gjennomført i Benin, 
Kamerun, Kongo–Brazzaville og Liberia. Smitte-
vernutstyr for kirurgi ble donert til programland. 

Mercy Ships utarbeidet en ny strategi for styrking 
av lands helsesystem innen avansert kirurgi og 
videreførte utdanning av tannleger i Guinea.

Beredskapen for pandemibekjempelse er forbedret 

Norges innsats gjennom globale og nasjonale 
partnere har bidratt til styrket global vaksinebe-
redskap og bedre systemer for forebygging og 
håndtering av pandemier. Bl.a. har etableringen 
av vaksinekoalisjonen CEPI ført til at vaksiner 
utvikles, testes og distribueres mye raskere enn 
tidligere.

I 2020 investerte CEPI i ni covid-19-vaksine-
kandidater. Flere av CEPIs vaksinekandidater er 
godkjent og distribueres gjennom COVAX, vaksi-
nepilaren under ACT-A.

Legemiddelordningen Unitaid og Det globale 
fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og 
malaria bidro til utvikling og godkjenning av hur-
tigtester for covid-19, og til at prisen på tester ble 
redusert til USD 5 i september 2020. Mer enn 40 
millioner tester ble distribuert til lavinntektsland. 
Regional produksjon og teknologioverføring 
innen diagnostikk ble styrket. Gjennom kjøp og 
distribusjon av beskyttelsesutstyr har Det globale 
fondet i tillegg bidratt til at helsearbeidere beskyt-
tes.

WHO har gjennomført 114 gjennomganger på 
landnivå for å avdekke kapasitet og finansierings-
behov for vaksineutrulling. Håndteringen av 
covid-19-responsen er videre styrket i utviklings-
land gjennom WHOs kriseprogram, Unicefs tema-
tiske fond, Den globale finansieringsmekanismen 
for kvinners, barns, og ungdoms helse (GFF), 
FNs covid-19-fond, støtte til elektronisk sporings-
system gjennom Health Information Systems Pro-
gramme/Universitet i Oslo (HISP/UiO) og covid-
19-rettet tilleggsstøtte til Innovasjon Norge.

Det ble i 2020 levert 17 (målet var 18) nødtest-
pakker for covid-19 til Det internasjonale atome-
nergibyrået IAEAs medlemsland finansiert av nor-
ske midler. Materialet som er levert av IAEA 
inkluderer 2 000 testsett per nødpakke, som dek-
ker testing av 36 000 mennesker.

FHIs globale helseberedskapsprogram 
(GHPP) ble i 2020 justert fra beredskap til 
respons, bl.a. i Moldova og i Palestina, hvor GHPP 
var godt integrert med landets covid-19-respons. 
Norge støttet et WHO-prosjekt om å styrke mikro-
biologisk laboratoriekapasitet i Gaza. I Ghana har 
FHI bidratt med å utvikle verktøy og retnings-
linjer for kontaktsporing og datahåndtering. I 
Malawi gjennomførte FHI sammen med I-TECH 
Malawi en større covid-19 prevalensstudie i 2020. 
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Opplæring av personell og innkjøp av personlig 
beskyttelsesutstyr i Moldova bidro til bedre smit-
tevern på sykehus for å håndtere pandemien. I 
Palestina bidro programmet med organisering, 
opplæring av helsepersonell, overvåking og 
bedring av laboratoriesikkerheten for å håndtere 
pandemien. Globalt har programmet bidratt faglig 
med erfaringer og råd til de globale aktørene som 
håndterer pandemien, som WHO og Det euro-
peiske smittevernbyrået (ECDC).

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 3 877,3 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 196,1 mill. kroner fra sal-
dert budsjett for 2021. 50 mill. kroner foreslås til 
oppfølgingen av strategien for ikke-smittsomme 
sykdommer, jf. opptrapping til 240 mill. kroner i 
2022. 45 mill. kroner foreslås satt av til opprettel-
sen av et innovasjonsknutepunkt for helse i regi av 
Unicef. Den øvrige økningen foreslås benyttet 
bl.a. til å innfri langsiktige forpliktelser til Vaksine-
alliansen Gavi.

Det vises til forslag til vedtak om tilsagnsfull-
makter under romertall VI.

Post 71 Verdens helseorganisasjon (WHO), 
kan overføres

Bevilgningen dekker Norges frivillige bidrag til 
Verdens helseorganisasjon (WHO), og utgjør 
mykt øremerket støtte til WHOs strategiske plan 
for 2019–2023, vedtatt forlenget til 2025.

WHO er en arena for global standardsetting 
og normativt arbeid på helsefeltet. WHOs faglige 
arbeid er viktig for saker som har høy prioritet i 
norsk sammenheng, som forebygging og respons 
på covid-19-pandemien. WHO gir også faglig råd-
givning og støtter utviklingsland i å gjennomføre 
anbefalte normer og standarder på helseområdet.

Innsatsen for å styrke global beredskap og 
respons på helsekriser er trappet betydelig opp de 
senere årene og utgjør ett av WHOs tre hovedmål. 
WHOs innsats for helsesikkerhet og beskyttelse 
av helse vil stå sentralt for organisasjonens arbeid 
og norsk politikk overfor WHO i 2022, inkludert 
forebygging og håndtering av utbrudd av pande-
mier og helsekriser. Norge ser til WHO som en 
leder og koordinator av det globale helsekrisear-
beidet. Norge deltar i arbeidet for økt bærekraftig 
finansiering av WHO.

En sentral oppgave for WHO er å lede og koor-
dinere global innsats for å oppnå de helserelaterte 
bærekraftsmålene. Dette er et arbeid som involve-
rer andre globale helseinitiativer som Norge 

investerer tungt i, som vaksinealliansen Gavi, vak-
sinekoalisjonen CEPI, Det globale fondet for 
bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria og 
Den globale finansieringsfasiliteten for kvinners, 
barns og ungdoms helse (GFF). WHO ledet arbei-
det med å utarbeide en handlingsplan for hvordan 
de ulike aktørene på helsefeltet kan arbeide bedre 
sammen for å oppnå de helserelaterte bærekrafts-
målene. Denne er retningsgivende for det multila-
terale arbeidet for å nå bærekraftsmål 3.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 3 – Sikre 
god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder. Bevilgningen skal bidra til at WHO når sine 
strategiske mål for perioden 2019–2023 (2025), 
herunder:
– Én milliard flere mennesker drar nytte av uni-

versell helsedekning.
– Én milliard flere mennesker er beskyttet mot 

helsekriser.
– Én milliard flere mennesker opplever bedre 

helse og velvære.

Prioriteringer 2022

I 2022 vil det være sentralt å styrke arbeidet med 
respons på covid-19-pandemien, og WHO vil 
trenge støtte fra medlemsland for å kunne lede 
dette arbeidet. WHOs håndtering av pandemien 
har vært evaluert og en rekke anbefalinger er 
foreslått for å styrke organisasjonens mandat og 
kapasitet til å lede det globale arbeidet med pan-
demirespons og -beredskap. Norge skal fortsette 
å være en sterk støttespiller for WHO.

Prinsippet om at ingen skal utelates, og å sikre 
at utsatte og sårbare grupper mottar nødvendige 
helsetjenester, er viktig i samarbeidet med WHO. 
Norge skal gjennom WHO arbeide for universell 
helsedekning og å styrke helsesystemer, særlig 
primærhelsetjenester. Arbeidet med ikke-smitt-
somme sykdommer prioriteres i tråd med regje-
ringens strategi, i tillegg til hjelpemidler for men-
nesker med funksjonsnedsettelse.

Kvinners, barns og ungdoms helse, inkludert 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
(SRHR), vil vektlegges. Norge vil arbeide for at 
likestilling fremmes i WHOs planer og program-
virksomhet.

Et annet sentralt område er innsatsen for å 
begrense helseeffektene av klimaendringer, og 
koblingene mellom helse, miljø og klima, med 
vekt på reduksjon av luftforurensing.
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Norge skal arbeide for reform av WHO, med 
vekt på å styrke WHOs innsats på landnivå. I til-
legg skal Norge arbeide for at WHO bidrar til et 
samordnet og resultatorientert FN innen rammen 
av generalsekretærens reformagenda og hand-
lingsplanen for de helserelaterte bærekraftsmå-
lene.

Arbeidet med fleksibel og forutsigbar finansi-
ering gjennom programsamarbeidsavtalen videre-
føres.

Rapport 2020

WHOs arbeid i 2020 har vært krevende og ble pre-
get av covid-19-pandemien og at organisasjonen 
sto i sentrum for en politisert debatt om pande-
mien og virusets opphav. WHO har håndtert pan-
demien godt og har tatt aktive grep for ledelse og 
koordinering av innsatsen. Generaldirektør 
Tedros Ghebreyesus har ledet organisasjonen på 
en tilfredsstillende måte gjennom pandemien, selv 
om han fikk kritikk for å være for unnlatende 
overfor Kina i pandemiens første fase. Han har 
bl.a. gjennom rammeverket for fordeling av vaksi-
ner gjennom COVAX-fasiliteten gitt WHO en sen-
tral rolle.

I 2020 lanserte WHO og Europakommisjonen 
det globale partnerskapet ACT-A, inkludert vaksi-
nepilaren COVAX. WHO har bidratt til å doku-
mentere hvilke sosiale tiltak som har vist seg 
effektive for å kontrollere smitte av covid-19; 
bidratt til bedre kunnskap om hvordan man 
behandler covid-19 mer effektivt; utviklet nye 
verktøy og strategier for å spore overføring av 
covid-19 og til å oppdage og monitorere nye vari-
anter.

Utover covid-19 responderte WHO på 52 hel-
sekriser i 2020, inkludert et utbrudd av ebolavirus 
i Den demokratiske republikken Kongo, og polio 
på Afrikas horn. WHOs beredskapsfond for helse-
kriser som Norge støtter ble brukt for å respon-
dere raskt og sikre kontinuiteten i responsen i 
totalt 14 nødstilfeller, med totalt USD 43,7 mill. i 
løpet av 2020.

WHO rapporterer at verden har sett gode for-
bedringer på mange viktige helseindikatorer, men 
at enkelte områder henger etter. Det har vært 
gjort framskritt innen mødre-barnehelse siden år 
2000, men fremdeles er det en vei å gå for å oppnå 
de helserelaterte bærekraftsmålene.

Når det gjelder ikke-smittsomme sykdommer 
er situasjonen blandet, der nedgangen i antall 
dødsfall ikke går like raskt som før, samtidig som 
risikofaktorer som fedme er på frammarsj. I 2020 

ga Norge et toårig tilskudd til WHOs arbeid med 
ikke-smittsomme sykdommer i lav- og mellominn-
tektsland på totalt 220 mill. kroner. Arbeidet med 
psykisk helse, forebygging av alkoholskader, fol-
kehelsearbeid og utvikling av behandlingsmodel-
ler står sentralt. WHO har trappet opp innsatsen 
for å styrke helsetjenestene for ikke-smittsomme 
sykdommer i flere land, bl.a. Nepal, Etiopia og 
Ghana.

Spesialprogrammet innen forskning på SRHR, 
Human Reproductive Program (HRP), som Norge 
støtter, inkluderer forskning om covid-19-vaksine 
og dens effekt på gravide. HRP samarbeidet med 
en rekke partnere i å tilrettelegge for telemedisin 
og digitale programmer for å gi kvinner og ung-
dom tilgang til reproduktive helseprodukter som 
prevensjonsmidler, hiv-test, graviditetstest og 
abortpiller under nedstengningen.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 235,5 mill. kroner for 2022.

Post 72 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan 
overføres

Bevilgningen dekker kjernestøtte til FNs aidspro-
gram, UNAIDS, som er nedfelt i felles budsjett- og 
resultatrammeverk for elleve involverte FN-orga-
nisasjoner.

UNAIDS er hovedarenaen for lederskap, norm-
utvikling, overvåking og innsats for å bekjempe hiv-
epidemien. UNAIDS mobiliserer økt finansiering 
og samordner innsatsen i berørte land rundt en 
progressiv, menneskerettighetsbasert tilnærming, 
særlig for sårbare og marginaliserte grupper. 
UNAIDS har i sitt arbeid lykkes i å tilnærme seg og 
samhandle med sivilsamfunnsorganisasjoner 
globalt og på landnivå. UNAIDS sin globale aids-
strategi for 2021–2026 ble vedtatt i mars 2021.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 3 – Sikre 
god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder. Bevilgningen skal bidra til at UNAIDS når 
sine strategiske mål for perioden 2021–2026, her-
under:
– Færre enn 370 000 nye hivsmittetilfeller årlig 

innen 2025.
– Færre enn 250 000 aidsrelaterte dødsfall årlig 

innen 2025.
– En verden fri for hivrelatert diskriminering.
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Prioriteringer 2022

UNAIDS gjør en viktig innsats for å nå ut til sår-
bare grupper utsatt for menneskerettighetsover-
grep. I 2022 skal Norge representere Danmark og 
Finland i UNAIDS-styret. Norge vil, gjennom den 
nordiske gruppen i UNAIDS-styret, bidra til å 
vektlegge sammenhengen mellom utdanning og 
helse, særlig gjennom å øke tilgangen til seksuali-
tetsundervisning. Norge vil aktivt fremme seksu-
ell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) 
som grunnleggende for å nå de ovennevnte 
målene. Norge vil arbeide for at UNAIDS bidrar til 
et samordnet og resultatorientert FN, og at orga-
nisasjonen kommuniserer sin merverdi og rele-
vans på best mulig måte. Norge vil også arbeide 
for at samarbeidet mellom UNAIDS og Det glo-
bale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose 
og malaria styrkes ytterligere, særlig på landnivå.

Rapport 2020

Håndteringen av covid-19 dannet bakteppet for 
UNAIDS sin innsats 2020. UNAIDS tydeliggjorde 
lærdommer fra hiv-arbeidet, inkludert at nasjo-
nale styresmakter må samarbeide med dem som 
er mest berørt, for å finne lokale løsninger. 

Gjennom sitt engasjement i Det globale fon-
dets landkoordineringsmekanismer (CCMs), 
bidro UNAIDS til at det ble søkt om midler fra Det 
globale fondet, samt til gjennomføringen av fon-
dets eksisterende investeringer i 70 land.

De globale «fast track»-målene som det var 
avgjørende å oppnå innen 2020 ble ikke oppnådd 

fullt ut, men UNAIDS-sekretariatet og de elleve 
medeierorganisasjonene har fortsatt å levere i 
tråd med UNAIDS 2016–2021 strategi.

Antallet mennesker som smittes av hiv har 
gått ned med 47 pst. siden 1998. Likevel ble tre 
ganger flere mennesker smittet (1,5 millioner) i 
2020 enn det som var målet. UNAIDS sin innsats 
for å forebygge hiv ble styrket, inkludert ved å 
bidra til å oppskalere tilbudet om seksualitetsun-
dervisningen til mer enn 80 land.

UNAIDS bidro til at 73 pst. av hivsmittede 
hadde tilgang til hiv-medisiner i 2020, men til tross 
for en nedgang i aidsrelaterte dødsfall på 61 pst. 
siden 2004, var ikke nedgangen stor nok til å nå 
«fast track»-målet om færre enn 500 000 aidsrela-
terte dødsfall årlig innen 2020.

Stigma og diskriminering står fortsatt i veien 
for en effektiv hiv-respons. I 2020 støttet UNAIDS 
flere land i å motvirke menneskerettighetsbrudd 
relatert til covid-19. I Mosambik støttet UNAIDS 
arbeidet til justisdepartementet, ombudsmannen, 
Den nasjonale menneskerettighetskommisjonen 
og sivilt samfunn, med å overvåke hiv og covid-19-
relaterte menneskerettighetsbrudd og trakasse-
ring fra tjenesteleverandører, politi og samfunn-
stopper, i forbindelse med levering av viktige hel-
setjenester.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 45 mill. kroner for 2022. 

Kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Utdanning, kan overføres 2 332 602 1 978 798 2 028 798

71 Forskning, kan overføres 171 800 76 298 208 846

72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid,  
kan overføres 599 656 683 714 981 214

Sum kap. 161 3 104 058 2 738 810 3 218 858
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Bevilgningen støtter utdanningstiltak, forsknings-
samarbeid og forskning på utviklingsrelaterte 
tema, og faglig samarbeid, bl.a. gjennom Kunn-
skapsbanken.

Utdanning fortsetter å være en av regjerin-
gens viktigste satsinger i utviklingspolitikken. 
Den norske innsatsen skal bidra til inkluderende 
utdanning av god kvalitet for barn og unge. Yrkes-
opplæring og høyere utdanning støttes også 
under posten.

Regjeringens innsats for å nå bærekraftsmå-
lene er tuftet på forskningsbasert kunnskap. Dette 
krever bl.a. satsing på tverrfaglig forskning. 
Regjeringen legger vekt på at eksisterende kunn-
skap brukes i politikkutforming og tiltak. Det er 
viktig at Norge har forskningsmiljøer med høy 
kompetanse på prioriterte fagområder i utenriks- 
og utviklingspolitikken og at det legges til rette 
for samarbeid med sterke forskningsmiljøer i 
andre land, inkludert utviklingsland.

Bevilgningen dekker også faglig samarbeid for 
å styrke offentlige institusjoners kompetanse og 
kapasitet til å mobilisere og forvalte ressurser for 
bærekraftig utvikling.

Post 70 Utdanning, kan overføres

God og relevant utdanning er avgjørende for å 
bekjempe fattigdom, for å oppnå bærekraftig 
utvikling, og for næringsutvikling og sysselset-
ting. Likevel var det før pandemien 258 millioner 
barn og unge som ikke gikk på skole3. Covid-19-
pandemien har hatt store konsekvenser for barn 
og unges skolegang.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, 
kultur og kommunikasjon (UNESCO) anslår at på 
det meste var det nærmere 1,6 milliarder barn og 
unge i 194 land som ble berørt av skolestenging 
grunnet pandemien. Det utgjør over 90 pst. av alle 
verdens elever og studenter. Ifølge UNESCO står 
24 millioner barn og unge i fare for å slutte på sko-
len for godt.

Før pandemien var det 53 pst. av barn i lav- og 
mellominntektsland som ikke kunne lese og for-
stå en enkel fortelling innen utgangen av barne-
skolen. I fattige land var nivået så høyt som 80 pst. 
Det er estimert at andelen barn med manglende 
leseforståelse i utviklingsland vil øke med 63 pst., 
som følge av pandemien.4

I Meld. St. 25 (2013–2014) Utdanning for utvik-
ling identifiseres utdanning som grunnleggende 

for enkeltmenneskets og samfunnets vekst og 
utvikling. Utdanning er derfor et prioritert 
område i norsk utviklingssamarbeid.

I Meld. St. 11 (2019–2020) Digital transforma-
sjon og utviklingspolitikken understrekes nødven-
digheten av å utdanne unge til et arbeidsliv i end-
ring gjennom å øke innsatsen for digitale ferdig-
heter.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 4 – Sikre 
inkluderende, rettferdig og god utdanning og 
fremme muligheter for livslang læring for alle. 
Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Barn begynner på og fullfører grunnskole.
– Barn og unge har lært grunnleggende ferdig-

heter gjennom utdanning og er rustet for livet.
– Ungdom har ferdigheter som sikrer overgang 

til arbeidslivet.
– Kvaliteten i og tilgangen til høyere utdanning 

og forskning i utviklingsland er styrket.

Prioriteringer 2022

Regjeringen vil fortsette å prioritere tiltak som gir 
jenter og gutter mulighet til å fullføre gratis og 
likeverdig grunnskole og videregående opplæring 
av høy kvalitet. Kvinner og menn skal få lik tilgang 
til god yrkesfaglig opplæring og høyere utdan-
ning, herunder universitetsutdanning. Jenters 
utdanning er et viktig innsatsområde for regjerin-
gen. Det er særlig jenter i alderen 11-18 år som 
står i fare for å slutte på skolen for godt som følge 
av pandemien. Tiltak for denne gruppen vil derfor 
bli prioritert. Likeledes vil regjeringen gi støtte til 
å etablere og oppgradere utdanningstilbud som 
ivaretar hensynet til barn med funksjonsnedset-
telse, og som legger vekt på trygge, ikke-volde-
lige, inkluderende og effektive læringsmiljø for 
alle. Norsk innsats skal bidra til at alle grupper 
barn, inkludert barn i krise- og konfliktsituasjo-
ner, får begynne på skolen og fullføre skoleløpet. 
Tiltak som fremmer kvalitet i utdanningen slik at 
barn og unge lærer grunnleggende ferdigheter, 
står sentralt. I etterkant av covid-19-pandemien, er 
støtte til at barn og unge kommer tilbake til sko-
len, bidrag for å motvirke læringstap og lokale og 
nasjonale sosiale sikkerhetsnett, som skolemat, av 
særskilt betydning. Regjeringen vil derfor priori-
tere tiltak som sikrer trygg gjenåpning av skoler, 
og tiltak som bidrar til at særlig de mest marginali-
serte kommer tilbake på skolen og får tilbud om 
utdanning som er tilpasset deres læringsbehov. 
Regjeringen vil under flere poster finansiere til-

3 Kilde: Global Education Monitoring Report, 2020
4 Kilde: Verdensbanken, brief ending-learning-poverty, juli 

2021
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gang til lokalprodusert skolemat. Videre vil regje-
ringen støtte løsninger for fjernundervisning, der 
tilstedeværelse ikke er mulig.

Sentrale samarbeidspartnere er FNs barne-
fond (Unicef), Det globale partnerskapet for 
utdanning (GPE), UNESCO og Education Cannot 
Wait (ECW). Norge ga i 2021 tilsagn om 3,7 mrd. 
kroner til GPE i perioden 2021–2025. Midlene skal 
brukes til å styrke og gjenoppbygge utdannings-
systemer etter covid-19-pandemien, jenters utdan-
ning, inkludering av sårbare grupper og bedre 
kvalitet i utdanningen.

I 2022 arrangeres det en påfyllingskonferanse 
for ECW for neste periode som starter i 2023. 
Norge er tredje største giver til fondet i inne-
værende periode.

Regjeringen vil videreføre satsingen på yrkes-
opplæring. De viktigste tiltakene vil være pro-
grammet «Arbeid og ferdigheter for utvikling i 
Afrika», som gjennomføres i samarbeid med 
Tyskland, og programmer i samarbeid med Den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

I lys av covid-19-pandemien, og for å nå utdan-
ningsmålene i 2022, vil Norge fremme innovative 
løsninger i tråd med Meld. St. 11 (2019–2020) 
Digital transformasjon og utviklingspolitikken.

Norge vil også videreføre satsingen på høyere 
utdanning og forskning i utviklingsland. Kapasi-
tetsutvikling gjennom samarbeid mellom norsk 
akademia og universiteter i utviklingsland står 
sentralt. Regjeringen har gitt tilsagn om at Norge 
vil bidra med over 1 mrd. kroner til Norges pro-
gram for kapasitetsutvikling i høyere utdanning 
og forskning (NORHED) for perioden 2021–2026. 
Partnerskapsprogrammet for globalt akademisk 
samarbeid (NORPART) skal styrke kvaliteten i 
høyere utdanning i Norge og i utviklingsland gjen-
nom utdanningssamarbeid og gjensidig student-
mobilitet. Regjeringen vil støtte ordninger som 
bidrar til at kvinner og underrepresenterte grup-
per får bedre tilgang til høyere utdanning.

Rapport 2020

Barn begynner på og fullfører grunnskole, og barn og 
unge har lært grunnleggende ferdigheter og rustes for 
livet

Covid-19-pandemien er forventet å reversere noe 
av framgangen oppnådd de siste tiårene innen 
kvalitetsutdanning for alle, inkludert de mest sår-
bare gruppene. Norge utviste fleksibilitet i 2020 
og la til rette for at partnere kunne respondere på 
den ekstraordinære situasjonen som skolesteng-
ningen førte til.

Det globale partnerskapet for utdanning 
(GPE) har gjennom 2020 samarbeidet med myn-
dighetene i 76 land. GPE har gitt faglig bistand og 
finansiering slik at myndighetene har utviklet og 
tatt i bruk utdanningsplaner av god kvalitet og 
bygd sterkere og mer rettferdige utdannings-
systemer. Gjennom GPE ble 23,5 millioner lære-
bøker distribuert, over 117 000 lærere fikk opplæ-
ring og vel 1 400 klasserom ble bygget eller reha-
bilitert. Resultatene viser at arbeidet har vært kre-
vende gitt utfordringene som koronapandemien 
har ført med seg. GPE bidro gjennom korona-
respons i 66 land til at om lag 355 millioner barn 
kunne fortsette sin skolegang. GPE prioriterte 
skolegang for de mest marginaliserte, fjernunder-
visning og trygg gjenåpning av skoler. Per desem-
ber 2020 gikk 88 pst. av utbetalt støtte til Afrika 
sør for Sahara og 67 pst. til sårbare stater.

Unicef, som er en av Norges viktigste samar-
beidspartnere innen utdanning, arbeidet med 151 
land i 2020. Norge er den største giveren til 
Unicefs tematiske utdanningsfond. Unicef spilte 
en betydelig rolle i arbeidet med å sikre alternativ 
undervisning under skolenedstengningen og 
trygg gjenåpning av skoler under pandemien. 
Unicef5 bidro til at 301 millioner barn (om lag 147 
millioner jenter) fikk fjernundervisning i 2020 og 
nådde flere barn og unge enn noen gang tidligere. 
Unicef estimerer at de i 2020 sørget for at 48 milli-
oner barn og unge fikk grunnutdanning, inklu-
dert førskole.6 49 pst. av disse var jenter. 43 millio-
ner barn og unge fikk undervisningsmateriell, 
52 pst. av disse befant seg i krisesituasjoner. Mer 
enn 7,7 millioner barn og unge deltok i yrkes- og 
fagopplæring, 48 pst. av disse var jenter og 79 pst. 
befant seg i krisesituasjoner. Unicef har god fram-
gang på målområder innen utdanning, men innsat-
ser som har som mål å bedre læringsutbyttet, har 
ikke hatt samme framgang.

Norge støttet i tillegg Unicefs arbeid for kvali-
tetsutdanning til marginaliserte barn i Sahel. 
Covid-19-pandemien, samt en stadig forverret sik-
kerhetssituasjon, har gjort implementering av 
prosjektene utfordrende. I 2020 ble likevel nær-
mere 4 200 barn, som ikke gikk på skole, innskre-
vet i komprimerte læringsprogrammer i Burkina 
Faso og Mali med norsk støtte. I Niger mottok 
over 5000 barn med nedsatt funksjonsevne og 
deres familier inkluderende utdanningspakker.

5 Antall barn som er rapportert inn på de ulike innsatsene til 
Unicef kan være overlappende, fordi hvert enkelt barn kan 
ha fått flere tjenester. 

6 Barna som er rapportert å ha fått grunnutdanning, er barn 
som opprinnelig ikke gikk på skolen eller som midlertidig 
har sluttet. 
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Norge støttet UNESCOs normative arbeid på 
utdanningssektoren og arbeidet med å overvåke 
og koordinere arbeidet med bærekraftsmål 4 om 
kvalitetsutdanning. I 2020 spilte UNESCO og 
UNESCOs statistikkinstitutt (UIS) en sentral rolle 
for å holde oversikt over covid-19 relaterte sko-
lestenginger, konsekvenser for lærere og elever 
og myndigheters respons på pandemien. Organi-
sasjonen bidro med læreplanutvikling i 20 land, 
måling av læringsutbytte i 55 land, gjennomgang 
av lærerpolitikk i 44 land, og styrking av 
datasystemer for utdanning i 35 land. Program-
mer på landnivå har blitt noe forsinket på grunn 
av pandemien.

UNESCO har utviklet globale verktøy for hel-
hetlig seksualitetsundervisning i skolen. Disse er 
oversatt til elleve språk. Tiltakene i Burkina Faso, 
Mali, Niger og Sør-Sudan er forsinket som følge 
av pandemien. UNESCO økte bruken av digitale 
plattformer for å gi unge seksualitetsundervisning 
og kunnskap om covid-19 under skolestengnin-
gen. 21 land reviderte i 2020 sitt undervisnings-
opplegg og pedagogikk i tråd med de internasjo-
nale retningslinjene for helhetlig seksualitetsun-
dervisning. UNESCO rapporterte om økt aner-
kjennelse av betydningen av helhetlig seksuali-
tetsundervisning, men også om økt motstand i 
enkelte land.

Det globale fondet for utdanning i krise og 
konflikt, Education Cannot Wait (ECW), bidro i 
2020 med utdanning til vel 2,6 millioner barn og 
unge i 32 land gjennom sine regulære program-
mer. I tillegg bidro fondet til bl.a. fjernundervis-
ning og helse- og hygienetiltak for vel 29 millioner 
barn og unge gjennom støtteordninger under pan-
demien. ECW bidro i 2020 med utdanningsmulig-
heter for en økt andel av barn med nedsatt funk-
sjonsevne, men andelen er fremdeles lav. Det er 
estimert at bare 1,3 pst. barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne nås gjennom de regulære program-
mene, og 0,2 pst. i denne gruppen som nås gjen-
nom støtteordningen for koronarespons.

Prosjekter som bidro til utvikling og formid-
ling av kunnskap om inkluderende utdanning, 
fikk norsk støtte gjennom Verdensbankens flergi-
verfond for inkluderende utdanning (IEI). Land-
program i Etiopia, Nepal og Rwanda har bl.a. utar-
beidet verktøy for å kartlegge barn med funk-
sjonsnedsettelse, oppdatert retningslinjer for opp-
læring av lærere i inkluderende utdanning og eta-
blert en database for inkluderende skoler og 
ressurssentre. Landprogrammene og den plan-
lagte innsatsen for å styrke datagrunnlaget ble 
betydelig forsinket som følge av pandemien og 
administrative utfordringer.

«Det globale digitale biblioteket» skal gi flere 
tilgang til lesemateriell på sitt eget morsmål. Bibli-
oteket ble brukt 5,1 millioner ganger i 2020, og 
antall språk økte i løpet av året fra 42 til 72. Mobil-
spillene, utviklet gjennom det norskstøttede 
«EduApp4Syria», var i 2020 i bruk på over 50 
språk i 121 land.

Norge støttet utviklingen av metoder for resul-
tatbasert finansiering gjennom Verdensbankfon-
det «Resultater innen utdanning for alle barn» 
(REACH). I 2020 utviklet REACH en digital samle-
plattform med informasjon om resultatbasert 
finansiering innen utdanning.

Gjennom støtte fra «Visjon 2030», som er en 
norsk finansieringsmekanisme for utdanning og 
helseinnovasjoner, har selskapet Leap Learning 
AS utviklet og pilotert digitale læringssentre i en 
rekke afrikanske land. Selskapet har inngått avta-
ler med flere frivillige organisasjoner, og mange 
tusen barn har fått opplæring. Zabai AS har 
utviklet en læringsplattform som er tilpasset utvi-
klingsland og gjort tilgjengelig på tre språk. Mer 
enn 5 000 elever har gjennomført kurs i Myanmar. 
Løsningen er nå også i bruk for flyktninger i 
Bangladesh og skal skaleres opp til bruk i afrikan-
ske land.

«Prosjekt for likeverd» i 2020 (GEQIP-E) i Eti-
opia bidro til å bedre utdanningssystemet, særlig 
innen førskole- og inkluderende undervisning for 
barn med lærevansker og nedsatt funksjonsevne. 
Statistikk fra skoleåret 2019/2020 viser at støtten 
fra GEQIP-E bidro til at antallet elever med lære-
vansker som fikk tilgang til undervisning økte fra 
39 000 til 48 000 i de mest marginaliserte regio-
nene. Under pandemien ble det omdisponert mid-
ler til fjernundervisning. Til tross for tilretteleg-
ging for fjernundervisning og gjenåpning av sko-
lene i november, har pandemien hatt betydelige 
konsekvenser for gjennomføringen av GEQIP-E. 
Det er ventet at dette vil reflekteres i utdannings-
statistikken for skoleåret 2020/2021.

Norge videreførte støtten til grunnskoleopplæ-
ring gjennom et tverrfaglig FN-program i Malawi. 
I 2020 mottok 175 000 elever ett skolemåltid hver 
dag gjennom programmet. Etter nedstengningen 
av skolene ble støtten videreført, men da som et 
kontantbidrag eller matsupplement som ble delt 
ut til elevene. Frafallsprosenten på barnetrinnet 
for jenter ved deltakerskolene gikk ned fra 
15,6 pst. ved oppstarten av prosjektet i 2014 til 
6 pst. i 2020, og skoledeltakelsen økte fra 79 pst. 
til 87 pst. i perioden. Norsk støtte har bidratt til å 
forbedre situasjonen for barn med spesielle behov 
i Malawi, bl.a. gjennom Redd Barna og Unicef.
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Nepal har oppnådd gode resultater de senere 
årene når det gjelder generell tilgang til grunn-
skoleutdanning. Ifølge myndighetene økte ande-
len barn i skolealder som gikk på skolen (første til 
åttende trinn) og som nådde åttende klasse i sko-
leåret 2019/2020. Det foreligger ennå ikke data 
for situasjonen etter at skolene stengte i mars 
2020. Kvalitet i utdanningen og læringsutbytte var 
en utfordring før skolene stengte, og det må antas 
at skolestengingen har gått utover læringsutbyttet 
for elevene, tross tiltak for fjernundervisning.

I 2020 bidro Unicef til at 44 946 barn og ung-
dom, hvorav 19 846 jenter, fikk tilgang til under-
visning i Sør-Sudan. Etter at skolene stengte i 
mars 2020, fikk 1,4 millioner barn fjernundervis-
ning gjennom radio og 16 334 barn fikk psykoso-
sial støtte gjennom Unicef. I Sør-Sudan ga 
Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelps-
organisasjon (ADRA) grunnskoletilbud til nesten 
12 000 barn og unge utsatt for krig og konflikt. Da 
skolene stengte, fortsatte om lag 5 400 elever, 
hvorav halvparten jenter, med undervisning. 
Flyktninghjelpen sikret skolegang for om lag 
46 200 barn, hvorav vel 20 300 jenter.

Utdanningsstøtten til Madagaskar ble etter 
covid-19-utbruddet i mars raskt tilpasset krisere-
sponsen, med økt finansiering til skolekantiner og 
skolebygg. 13 skoler ble ferdigstilt med norsk 
støtte i 2020. Skolematkomponenten ble nesten 
doblet, for å skape insentiv til å begynne på skolen 
igjen etter nedstengingen, og nådde daglig 
119 000 elever.

Ungdom har ferdigheter som sikrer en overgang til 
arbeidslivet 

Ved utløp av Fase 1 (2015–2020) av E4D/SOGA7

«Programmet for yrkesopplæring og sysselsetting 
i Øst-Afrika» har mer enn 70 000 personer deltatt 
på kurs, hvorav 40 pst. kvinner. Mer enn 26 000 
personer, hvorav 31 pst. kvinner, fikk fast arbeid 
etter gjennomført kurs i Kenya, Mosambik, Tan-
zania og Uganda.

Programmet «Building Skills for Jobs» har 
støttet i alt ni yrkesopplæringsprosjekter innen 
ulike sektorer i et samarbeid mellom sivil-
samfunnsorganisasjoner, opplæringsinstitusjoner 
og privat sektor i Afghanistan, Kenya, Malawi, 
Tanzania, Uganda og Vietnam. I perioden 2017–
2020 fikk over 9 000 personer yrkesrettet opplæ-
ring. Flertallet av prosjektene har en jenteandel på 
over 50 pst. 2020 var et vanskelig år på grunn av 
covid-19, som bl.a. medførte nedstengning av 

utdanningsinstitusjoner i perioder og forsinkelser 
i de fleste prosjektene.

Norge har gjennom en samarbeidsavtale med 
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i 
perioden 2018–2020 støttet «Skill-up-programmet», 
som bistår stater med å utvikle systemer og innsat-
ser for yrkesopplæring. Ifølge ILO har programmet 
gitt opplæring til 6 500 personer og positivt påvirket 
livsgrunnlaget til over 400 000 mennesker.

Kvaliteten i og tilgangen til høyere utdanning og 
forskning i utviklingsland er styrket

Stengte universiteter og stans i undervisningen 
gjennom deler av året medførte forsinkelser i 
mange av prosjektene i NORHED og Norges pro-
gram for kapasitetsutvikling i høyere utdanning 
og forskning innen energi og petroleum (EnPe). 
Mange av universitetene tilpasset seg situasjonen 
ved å utvikle og tilrettelegge for digitale plattfor-
mer for undervisning og samhandling.

The Intergovernmental Authority on Develop-
ment (IGAD) utformet ny handelspolitikk i Øst-
Afrika bl.a. basert på forskning utviklet gjennom 
NORHED. Et annet prosjekt i NORHED har 
bidratt til å utvikle og installere innovative værsta-
sjoner. Værdata og prognoser har blitt tilgjengelig 
i Uganda, Tanzania og Sør-Sudan. Et EnPe-pro-
sjekt i Ghana utviklet en ny, standardisert metode 
for design av biogassanlegg tilpasset lokale for-
hold. Metoden bidro til jobbskaping og lavere 
kostnader for renere energi.

En ny utlysing for NORHED II (2021–2026), 
hvor EnPe-programmet er integrert, ble gjennom-
ført i 2020. Tolv partnerland ble prioritert. Den 
tematiske fordelingen gjenspeiler de viktigste pri-
oriteringene i norsk utviklingssamarbeid. I NOR-
HED II vektlegges bærekraftsmålene, tilgang til 
og inkludering i høyere utdanning, digitalisering, 
jobb etter utdanning, samt videreføring av samar-
beid mellom utviklingsland.

I NORPART-programmet inngår utveksling av 
studenter mellom Norge og lav- og mellominn-
tektsland. I løpet av 2020 var 9 norske studenter 
på langtidsopphold og 53 norske studenter på 
korttidsopphold i utlandet, og 86 og 28 utenland-
ske studenter var på henholdsvis langtids- og 
korttidsopphold i Norge. Utveksling i 2020 har 
vært vanskelig grunnet covid-19 og reiserestrik-
sjoner, noe som gjenspeiles i lavere utvekslingstall 
enn tidligere år.

En ekstern evaluering av NORPART-program-
met ble gjennomført i 2020. Evalueringen viste at 
programmet bidrar til å styrke akademiske part-
nerskap, samt øke kvaliteten og internasjonalise-7 Kilde: Employment and Skills for Eastern Africa
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ringen av studieprogrammer. Målet om å øke 
antall studentutvekslinger, sammenlignet med 
kvoteprogrammet, vil sannsynligvis ikke bli nådd. 
Programmet er heller ikke innrettet for å nå målet 
om bedret kvalitet innen høyere utdanning på 
nasjonalt nivå.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 2 028,8 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 50 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen skal 
gå til utdanning og styrket innsats for utdanning 
til sårbare grupper. Det vises for øvrig til forslag 
til vedtak under romertall VI om tilsagnsfullmak-
ter.

Post 71 Forskning, kan overføres

Bevilgningen dekker forskning som skal bidra til 
mer kunnskapsbasert innsats for å nå bærekrafts-
målene.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte alle bærekraftsmålene, 
og bidra til at forskningsbasert kunnskap produ-
seres og tas i bruk i politikkutvikling og gjennom-
føring av tiltak. Bevilgningen skal bidra til å nå føl-
gende mål:
– Produksjon og formidling av relevant forsk-

ningsbasert kunnskap av høy kvalitet er styr-
ket og rettet mot de overordnede prioriterin-
gene i utviklingspolitikken.

– Norske forskningsmiljøer har høy kompetanse 
på utviklingsfeltet og samarbeider med 
ledende utenlandske forskere og partnere i 
utviklingsland.

– Forskningskapasitet i utviklingsland i Afrika 
sør for Sahara er styrket.

Prioriteringer 2022

Samarbeidet gjennom Forskningsrådet vil fortsette 
på et høyt nivå. Regjeringen vil styrke og systemati-
sere dialogen mellom relevante forskningsmiljøer 
og fagmiljøer i utenrikstjenesten og i Norad. Strate-
giske instituttsatsinger gjennom Forskningsrådet, 
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Institutt for 
fredsforskning (PRIO), Fridtjof Nansen Institutt 
(FNI) og Chr. Michelsens Institutt (CMI) støttes. 
Støtten til forskning og forskningsarkitekturen i sør 
skal styrkes. I tillegg vil CMI fortsatt motta sin 
basisbevilgning under posten. Bevilgningen vil 
også dekke følgeforskning eller annen oppdrags-

forskning som kan bidra til mer kunnskapsbasert 
gjennomføring av bistandsprogrammer.

Regjeringen foreslår å omprioritere 30 mill. 
kroner fra avsetningene i Forskningsrådet til Glo-
bal helse. Det vises til ytterligere omtale under 
kap. 285 Norges forskningsråd i Kunnskaps-
departements Prop. 1 S (2021–2022).

Rapport 2020

Midlene ble benyttet til å finansiere forskning av 
høy kvalitet og relevans for bærekraftsmålene. 
Samtidig ble forskningskapasiteten styrket i 
Norge og i en rekke utviklingsland.

Gjennom Forskningsrådet ble 100 mill. kroner 
raskt omdisponert da pandemien rammet verden. 
Midlene ble brukt til å gi Utenriksdepartementet 
et best mulig faglig grunnlag for å utforme sine til-
tak for å bistå utviklingsland.

Forskningsrådets portefølje for Global utvik-
ling og internasjonale relasjoner er hovedplattfor-
men for støtte til norsk utviklingsforskning og ret-
ter seg mot de viktigste prioriteringene i utvik-
lingspolitikken. I denne porteføljen mottok føl-
gende forskningsprogrammer midler:
– Global utviklingsforskning (NORGLOBAL2).
– Global helse og vaksineforskning 

(GLOBVAC).
– Asia i endring, forskningssamarbeid Norge og 

Kina (CHINOR).
– Forskningssamarbeid Norge og India (IND-

NOR).
– Strategisk instituttsatsing.

Seks forskningsinstitusjoner i Afrika sør for 
Sahara mottok direkte støtte i 2020. Støtten bidro 
til å styrke stab, infrastruktur, gjennomføring og 
bruk av forskning. Flere ansatte fikk master-, dok-
torgrad- og postdoktorstipend for å videreutvikle 
sin forskningskompetanse. Forskningsinstitusjo-
nene produserte viktige forskningspublikasjoner 
og involverte aktivt relevante aktører på lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt nivå for å sette 
forskningsfunn ut i livet. Bl.a. har både World 
Agroforestry Centre (ICRAF) og International 
Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) 
forsket på innovative dyrkingsmetoder for å hånd-
tere skadedyr uten bruk av sprøytemidler. Resul-
tatet var økte avlinger, matsikkerhet, mattrygghet 
og inntekter. Basert på forskningsfunn begynte 
ICRAF å lage retningslinjer for en nasjonal stra-
tegi for skadedyrbekjempelse i Zambia, med mål 
om å inspirere liknende strategier i ni andre land i 
det sørlige Afrika. ICIPEs teknologi er tatt i bruk 
av rundt 230 000 bønder. Gjennom dette har om 
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lag 1,4 millioner mennesker fått tilgang til mer 
næringsrik mat. ICIPE har også forsket på klima-
endringer og insekter som bærere av smittsomme 
sykdommer som malaria, gulfeber og denguefe-
ber. I samarbeid med lokale helsemyndigheter i 
Jabi Tehnan-distriktet i Etiopia har ICIPE gjen-
nom denne forskningen bidratt til 20 pst. reduk-
sjon i malariatilfeller. De fikk også utvidet støtte 
for å forske på insekter som proteinrik mat, 
dyrefôr, biogjødsel og skadedyrkontroll. Av 650 
nominerte globalt vant ICIPE den prestisjetunge 
Food Planet Prize for fremragende forskning på 
dette feltet. De fant bl.a. ut at inntak av den 
enormt ødeleggende locust-gresshoppen kan 
redusere kolesterol og faren for hjertesykdom-
mer.

Gjennom støtte fra Norge har Armauer Han-
sen Research Institute (AHRI) utviklet kapasitet 
til å igangsette en rekke biomedisinske og kli-
niske studier på covid-viruset i Etiopia.

Norad har utviklet en metode for utlysinger og 
bruk av følgeforskning i utviklingsarbeidet. Dette 
resulterte i 2020 i et følgeforskningsprosjekt 
(2020–2024) som følger norsk støtte gjennom Kir-
kens Nødhjelp og Redd Barna til bekjempelse av 
skadelige skikker, og gjennomføres av Christian 
Michelsens institutt.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 208,8 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 132,5 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021 for å reversere 
fjorårets ettårige kutt som skulle redusere avset-
ningene i Forskningsrådet.

Post 72 Kunnskapsbanken og faglig 
samarbeid, kan overføres

Bevilgningen dekker faglig samarbeid for å styrke 
offentlige institusjoners kompetanse og kapasitet 
til å mobilisere og forvalte ressurser for bærekraf-
tig utvikling. Faglig samarbeid skal bidra til godt 
styresett kjennetegnet av integritet, åpenhet og 
ansvarlighet, jf. nærmere omtale i Meld. St. 17 
(2017–2018) Partnerland i utviklingspolitikken.

Programmer som involverer norske, offentlige 
institusjoner som sentrale samarbeidspartnere, 
koordineres i Kunnskapsbanken i Norad. Kunn-
skapsbanken omfatter fra 2022 følgende kunn-
skapsprogrammer:
– Olje for utvikling (fases ut senest i 2024)
– Fisk for utvikling
– Skatt for utvikling
– Likestilling for utvikling

– Statistikk- og registersamarbeid
– Landbruk for utvikling
– Hav for utvikling
– Fornybar energi for utvikling
– Helse for utvikling (utredes i 2022)

Studiefinansiering for utvikling ble utredet i 2020 
og 2021 og vil ikke bli etablert som et eget kunn-
skapsprogram. Arbeid for tilgang til høyere utdan-
ning vil ivaretas i andre innsatser.

Faglig samarbeid innen Digitalisering for 
utvikling og anti-korrupsjon og godt styresett 
involverer for tiden ikke norske, offentlige institu-
sjoner. Norges program for kapasitetsutvikling i 
høyere utdanning og forskning (NORHED) skil-
ler seg vesentlig fra andre institusjonssamarbeid 
(støttes under kap. 161 Utdanning, forskning og 
faglig samarbeid, post 70 Utdanning). Disse tre 
programmene, samt tiltak innen offentlig finans-
forvaltning, er tilgrensende programmer til Kunn-
skapsbanken.

Midler under posten brukes også til faglig 
samarbeid for å styrke offentlig forvaltning i sam-
arbeidsland på områder som ikke har tilknytning 
til Kunnskapsbanken.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte en rekke bærekraftsmål, 
særlig mål 16 – Fremme fredelige og inklude-
rende samfunn med sikte på bærekraftig utvik-
ling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer, og mål 17 –Styrke 
gjennomføringsmidlene og fornye globale part-
nerskap for bærekraftig utvikling. I tillegg bidrar 
programmene til andre bærekraftsmål, inkludert 
bærekraftsmål 2 – Utrydde sult, oppnå matsikker-
het og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 
landbruk, 5 – Oppnå likestilling og styrke jenters 
og kvinners stilling, 7 – Sikre tilgang til pålitelig, 
bærekraftig og moderne energi til en overkomme-
lig pris og 14 – Bevare og bruke hav og marine 
ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 
utvikling.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Offentlig forvaltning i samarbeidsland er styr-

ket på områder der norske offentlige institusjo-
ner og andre partnere har bidratt med relevant 
og etterspurt kompetanse.

Prioriteringer 2022

Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for å gi 
resultater av faglig samarbeid. Tilstedeværelse er 
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også viktig for å bygge partnerskap og kompe-
tanse. Covid-19 vil fortsatt påvirke samarbeidsfor-
mer i 2022, samtidig som en del aktiviteter forven-
tes å kunne gjenopptas.

Skatt for utvikling og Hav for utvikling vil prio-
riteres i 2022. Fisk for utvikling vil også styrkes 
bl.a. for å bidra til å oppfylle Norges forpliktelse 
gitt under Our Ocean-konferansen i 2019.

Programmet Skatt for utvikling skal bidra til å 
forbedre skatteadministrasjonen og skatte-
systemene i utviklingsland og øke skatteinntek-
tene for å fremme bærekraftig utvikling. I 2022 vil 
Hav for utvikling-programmet prioritere videreut-
vikling av programsamarbeidene med pilotlan-
dene Mosambik og Indonesia, samt med Den afri-
kanske union (AU). Det vil også vurderes å inklu-
dere ytterligere samarbeidsland i programmet. 
Samarbeid med sentrale FN-organisasjoner om 
hav vil fortsatt ha prioritet. Programmet vil være 
et viktig bidrag for oppfølging av Høynivåpanelet 
for en bærekraftig havøkonomi sin hovedanbefa-
ling om å utforme bærekraftige havforvaltnings-
planer.

Det skal utredes et mulig nytt program under 
Kunnskapsbanken, Helse for utvikling. Faglig 
samarbeid innen helse skal bl.a. følge opp strate-
gien om ikke-smittsomme sykdommer og relate-
res til den kommende strategien for inkludering 
av personer med nedsatt funksjonsevne i 
utviklingssamarbeidet. Utredningen vil vurdere 
muligheter for samarbeid med norske fagmiljøer 
som bl.a. har erfaring med å bygge opp psykiske 
helsetjenester i lavinntektsland.

Satsingen på Digitalisering for utvikling vil 
fortsette, i tråd med Meld. St. 11 (2019–2020) 
Digital transformasjon og utviklingspolitikken. Nor-
ges lederrolle i arbeidet for å etablere en global 
plattform for digitale fellesgoder av høy kvalitet er 
en sentral komponent i arbeidet. En større satsing 
på digitale fellesgoder vil vurderes, med prioritet 
etter Helse for utvikling.

Landbruk for utvikling skal videreutvikles i 
2022. Likestilling for utvikling videreføres som et 
eget program samtidig som likestillingshensyn vil 
integreres sterkere inn i andre programmer. Et 
mer helhetlig statistikk- og registersamarbeid i et 
eget program («Data for utvikling») vil vurderes. 
Fornybar energi for utvikling videreføres.

Regjeringen har tatt initiativ til å omprioritere 
bistandsressursene i retning av grønn bistand og 
konkludert med å fase ut Olje for utvikling (Ofu). 
Ofu skal fases ut innen 2024, med unntak av 
Colombia der programmet fortsetter til 2025. 
Komponenter i programmet som dreier seg om 
kapasitetsbygging innen kartlegging, leting, utvin-

ning og produksjon av petroleumsressurser vide-
reføres ikke ut over gjeldende avtaler. Aktuelle 
komponenter i programmet som ikke skal avslut-
tes i tråd med foregående setning, kan videreføres 
i andre kunnskapsprogrammer. Der det er rele-
vant vil flest mulig elementer overføres til Hav for 
utvikling og Skatt for utvikling.

Arbeidet for anti-korrupsjon og godt styresett 
vil videreføres, med særlig vekt på støtte til å gjen-
nomføre FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Kunnskapsbanken vil fortsatt tilby møteplas-
ser og veiledning til norske institusjoner som er 
engasjert i kunnskapsprogrammer. Partnere i til-
grensende programmer kan benytte seg av samar-
beidsplattformene.

Faglig samarbeid og innsatser for å videreutvi-
kle internasjonale normer, standarder og opera-
tive tiltak for å mobilisere og forvalte ressurser for 
bærekraftig utvikling vil også støttes. Internasjo-
nalt samarbeid skal supplere det faglige samarbei-
det med nasjonale myndigheter i samarbeidsland.

Støtte vil også gis til sivilt samfunn og privat 
sektor for tiltak som bidrar til åpenhet, ansvarlig-
het og integritet hos myndighetene og driver fram 
innovasjon. Sivilt samfunn og privat sektors arbeid 
skal supplere det faglige samarbeidet for å bygge 
kapasitet og kompetanse i offentlige institusjoner i 
samarbeidsland.

Stat-til-stat bistanden til Myanmar er for tiden 
frosset etter militærkuppet i februar 2021. Det 
berører virksomheten til Fisk for utvikling og Olje 
for utvikling i landet.

Rapport 2020

Kompetanse og kapasitet i offentlige institusjoner i 
samarbeidsland på områder der Norge og/eller multi-
laterale organisasjoner har relevant og etterspurt 
kompetanse, er styrket

Covid-19-pandemien førte til forsinkelser og utfor-
dringer i alle programmene. En del aktiviteter har 
likevel blitt gjennomført ved hjelp av digitale kurs, 
møter og arbeidsseminarer.

Olje for utvikling

Et kartsystem over kystnære områder i Ghana ble 
utviklet for miljøberedskap i forbindelse med 
utvinning av olje og gass. Et system for integre-
ring av finansstrømmen fra petroleumssektoren 
inn i det nasjonale regnskapet ble også utviklet.

I Irak fikk myndighetene opplæring i miljøkon-
sekvensutredninger. Gjennom nettseminarer fikk 
miljø- og oljedepartementene i Bagdad råd om til-
tak for å redusere utslipp av klimagasser. Libanon
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gjennomførte sin første prøveboring etter gassres-
surser i det østlige Middelhavet. Olje for 
utviklingsprogrammet (OfU) bidro med helse, 
miljø og sikkerhetsplaner i forkant av boringen og 
med tolkning av brønndata i etterkant.

I Mosambik bidro OfU til analyser av sentral-
bankens forslag til et statseid petroleumsinntekts-
fond. Kapasiteten ble økt for å inkludere olje og 
gassektoren i nasjonalregnskapet.

FNs miljøprogram (UNEP) mottok støtte til 
innsamling og gjennomgang av tilgjengelige miljø-
data i Somalia. Ofu-samarbeidet bidro til at 
Uganda formelt ble medlem av Extractive Indus-
try Transparency Initiative (EITI) i 2020 og at en 
nasjonal beredskapsplan for oljesøl ble ferdigstilt.

Sivilsamfunnsorganisasjoner bidro til at nasjo-
nale myndigheter praktiserer åpenhet i forvaltnin-
gen av petroleumsressurser og til at myndighe-
tene ble holdt ansvarlig. I 2020 ble støtten trappet 
opp ved at det ble inngått treårige avtaler med syv 
norske og utenlandske organisasjoner, delvis 
finansiert under kap. 170 Sivilt samfunn, post 70 
Sivilt samfunn. I samarbeid med sin lokale part-
ner støttet Norsk Folkehjelp lokalsamfunn i Unity-
provinsen i Sør-Sudan i å kreve at myndigheter og 
oljeselskap reparerer skadede borehull som har 
forurenset drikkevannet for innbyggerne. Så langt 
har to borehull blitt reparert.

OfU-programmet videreførte samarbeidet 
med bl.a. FNs miljøprogram (UNEP), Det interna-
sjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og 
EITI. FNs miljøprogram (UNEP) bidro til økt 
bevissthet om reduksjon av metanutslipp fra olje- 
og gassektoren hos irakiske myndigheter. Opplæ-
ringsaktiviteter om avfalls- og kjemikaliehåndte-
ring i Colombia, Irak og Myanmar ble utsatt på 
grunn av smittevernrestriksjoner. Til tross for 
pandemien hadde flere land i 2020, med støtte fra 
Verdensbanken, framgang med implementerin-
gen av EITI-standarden og reformer som bidrar til 
åpenhet og ansvarlighet i utvinningssektoren. Det 
internasjonale pengefondets (IMF) flergiverfond 
for forvaltning av inntekter støttet bl.a. Senegal 
med å utforme det juridiske rammeverket for for-
valtning av petroleumsinntekter. Pandemien førte 
til redusert aktivitet også under flergiverfondet.

Fisk for utvikling

I to av hovedsamarbeidslandene til Fisk for utvik-
ling, Ghana og Myanmar, var det framgang på 
tross av betydelige tilpasninger grunnet pande-
mien. I Ghana bidro norske eksperter med å utar-
beide og revidere planverk innen fiskeri, oppdrett, 
fiskehelse og biosikkerhet. I Myanmar samarbei-

det Norge med fiskerimyndighetene for å bedre 
systemene innen fiskeriforvaltning og forskning 
på akvakultur. Samarbeidsavtalen med Colombia 
ble forsinket og forventes inngått i løpet av 2021. 
Sivilsamfunnsorganisasjoner mottok støtte til 
utvikling av småskalafiskerier og yrkesopplæring 
i Colombia. Tiltakene bidro til bedre priser for pro-
duktene. Undertegning av en ny Fisk for 
utviklingsavtale med Cuba ble også utsatt, bl.a. 
grunnet covid-19.

Gjennom samarbeidet med Havforskningsin-
stituttet, har srilankiske forskere fått bistand til å 
utvikle databaserte systemer for overvåking av 
fiskebestanden. Samarbeidet bidro til at Sri Lan-
kas eget forskningsfartøy ble utrustet til å operere 
på egen hånd.

Forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen gjen-
nomførte 41 toktdøgn i Nordvest-Afrika før det 
måtte avbryte på grunn av pandemien. Samarbei-
det med FNs organisasjon for ernæring og land-
bruk (FAO) bidro til gjennomføringen av havne-
statsavtalen (PSMA), etablerte systemer for å 
styrke fiskehelse og utformet tiltaksplaner for kli-
matilpasning.

Støtten til arbeidet mot ulovlig fiske i Vest-
Afrika ble videreført og bidro til økt samhandling i 
regionen. Et regionalt prosjekt ble inngått med 
organisasjonen WorldFish for å styrke forsknings-
kapasiteten innenfor fiskehelse i Afrika sør for 
Sahara.

Skatt for utvikling

Skatteetaten i Norge gjennomførte digitale samar-
beid i Rwanda og på Zanzibar i Tanzania. Dialo-
gen har fortsatt med skatteadministrasjoner i 
Ghana, Colombia, Libanon og Nepal.

Det ble i 2020 gjennomført kapasitetsbygging 
(til dels via digitale plattformer) av skatteadminis-
trasjoner i over 70 land gjennom multilaterale 
avtaler med Verdensbanken, OECD, FNs avdeling 
for økonomiske og sosiale spørsmål (UNDESA), 
FNs utviklingsfond (UNDP), Det internasjonale 
pengefondet (IMF) og Det inter-amerikanske sen-
teret for skatteadministrasjon (CIAT). Norge gjen-
opptok partnerskapet med Afrikas organisasjon 
for skatteadministrasjoner (ATAF). I tillegg fikk 
tolv sivilsamfunnsorganisasjoner støtte til arbeidet 
med ansvarlighet og åpenhet i skattesystemer glo-
balt og på landnivå.

Norge bidro i arbeidet med en ny erklæring 
om «Addis Tax Initiative,» hvor giverland, partner-
land og organisasjoner satte nye mål om å opprett-
holde nivået på skatterelatert bistand og arbeide 
for mer rettferdige skattesystemer fram mot 2025. 
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FNs Høynivåpanel for finansiell ansvarlighet, 
åpenhet og integritet (FACTI) fikk støtte til å gjen-
nomføre en samlet analyse av svakhetene i det 
internasjonale finanssystemet og foreslå hvordan 
multilateralt samarbeid kan redusere ulovlig kapi-
talflyt.

Likestilling for utvikling

I 2020 inngikk Norge en avtale med Nepal om et 
Likestilling for utvikling-program. Samarbeidet 
med Etiopia om kunnskapsstyring for likestilling 
ble opprettholdt, og det ble utarbeidet en ny kom-
ponent for ledertrening som skal iverksettes fra 
2021. For å opprettholde samarbeidet gjennom pan-
demien, ble det kjøpt inn IKT-utstyr til partnere i 
Etiopia og Nepal. Likestilling for utvikling produ-
serte i 2020 digitale læringsprodukter og filmer 
som ble brukt i det digitale samarbeidet med myn-
dighetene i Etiopia og Nepal. Innspillingen av to 
lengre filmer ble forsinket som følge av pandemien.

Statistikk- og registersamarbeid

Norge støttet nasjonale strategier for utvikling av 
statistikk og kapasitet i samarbeidslandenes sta-
tistikkbyråer, bl.a. for å bidra til bedre rapporte-
ring om bærekraftsmålene. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) delte sin kompetanse innenfor statistikk og 
registre. Norge støttet også OECDs sekretariat 
for Partnerskapet i statistikk for utvikling i det 21. 
århundre (Paris21), og Det internasjonale penge-
fondets (IMF) fond «Data4Decisions», for å styrke 
systemer og kompetanse innen statistikk i samar-
beidsland. SSB, i samarbeid med FNs statistikken-
het (UNSD), forberedte en digital plattform for 
foretaksregistre. På grunn av redusert bevilgning 
i 2020, ble planer om e-læring, bl.a. innen spørre-
skjemautvikling, kansellert.

SSB har fortsatt det faglige samarbeidet med 
sin partnerinstitusjon i Sudan. Norsk støtte bidro 
til å digitalisere innsamlingen av data og statistikk, 
bl.a. om konsumprisindeks og selskapsregister. 
Samarbeidet kan foreløpig ikke vise til omfattende 
resultater.

Landbruk for utvikling

I 2020 ble grunnlaget lagt for kunnskapsprogram-
met Landbruk for utvikling. SSB, Veterinærinsti-
tuttet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
ble valgt ut som relevante samarbeidspartnere. 
SSB vil i perioden 2020–2023 bygge kapasitet for å 
analysere matsikkerhetsdata hos statistikkontoret 
til Fellesmarkedet for det østlige og sørlige Afrika 

(COMESA), i Malawi og i Zambia. På grunn av 
pandemien ble prosjektet forsinket.

Hav for utvikling

Se omtale under kap. 163 Klima, miljø og hav, post 
71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling.

Fornybar energi for utvikling

Se omtale under kap. 162 Næringsutvikling, land-
bruk og fornybar energi, post 72 Fornybar energi.

Digitalisering for utvikling

Norge har tatt en lederrolle i Den globale allian-
sen for digitale fellesgoder sammen med FNs 
barnefond (Unicef), Sierra Leone og den indiske 
tankesmien iSPIRT. I 2020 opprettet alliansen en 
standard for digitale fellesgoder, basert på FNs 
generalsekretærs definisjon. Alliansen anbefalte 
relevante digitale fellesgoder for lav- og mellom-
inntektsland innen helse, læringsressurser, finan-
siell inkludering og klima- og værtjenester.

Tre nye avtaler ble inngått med henholdsvis 
FN generalsekretærs utsending for teknologi 
(Tech Envoy), stiftelsen GSMA Mobile for 
Development og Modular Open Source Identity 
Platform (MOSIP). Covid-19 tydeliggjorde beho-
vet for solid digital offentlig infrastruktur. Tech 
Envoy mobiliserte en stor gruppe aktører som er 
involvert i digitale fellesgoder. GSMA gjorde 
feltarbeid i India og Ghana, som ga et kunnskaps-
grunnlag om digitale ferdigheter blant ulike grup-
per i disse landene. MOSIP finansieres under kap. 
164 Likestilling, post 73 Sårbare grupper og omta-
les der.

Faglig samarbeid: anti-korrupsjon og godt styresett

FNs kontor for narkotika og kriminalitet 
(UNODC) mottok økt støtte til faglig samarbeid 
med utviklingsland for å gjennomføre forpliktelser 
i FN-konvensjonen mot korrupsjon (UNCAC). 
Arbeidet med å identifisere og tilbakeføre stjålne 
verdier ble videreført gjennom støtte til et samar-
beidsinitiativ mellom UNODC og Verdensbanken. 
Norge støttet også Basel-Instituttets internasjo-
nale senter for tilbakeføring av stjålne verdier, 
som bidro med rådgivning for å forebygge og 
etterforske storskalakorrupsjon.

Sivilt samfunn har en viktig rolle i oppfølgin-
gen av UNCAC. Norsk støtte til paraplyorganisa-
sjonen UNCAC Coalition bidro til at sivilsamfun-
nets interesser i sør ble fremmet gjennom koali-
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sjonens innspill til forberedelsene til FNs General-
forsamlings spesialsesjon om anti-korrupsjon i 
juni 2021.

Ressurssenteret for anti-korrupsjon, U4, mot-
tok støtte til arbeidet innen helse og anti-korrup-
sjon. Støtte til OECD bidro til å videreføre arbei-
det med å revidere anbefalingene om bekjempelse 
av bestikkelser av offentlige tjenestepersoner i 
andre land i forbindelse med forretningstransak-
sjoner. Støtten til OECD omfattet også en studie 
om ulovlig kapitalflyt, handel med olje og utvik-
ling.

Faglig samarbeid: evalueringssamarbeid

Gjennom partnerskapssamarbeidet med Det glo-
bale miljøfondet (GEF) bidro Evalueringsavde-
lingen i Norad til to studier om effektene av GEFs 
arbeid. Samarbeidet med FNs organisasjon for 
kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) 
resulterte i en oppsummering av god praksis for 
hvordan bistand kan brukes til å fremme likestil-
ling og styrke kvinners rettigheter.

Norads evalueringsavdeling har også i 2020 
hatt faglig samarbeid med organisasjonen «Better 
Evaluation» for å styrke evalueringsfaglig kompe-
tanse hos nasjonale og internasjonale bistandsak-
tører. Organisasjonen har i løpet av årene bygd 
opp en nettbasert kunnskapsplattform, som er 
gratis tilgjengelig for alle. Kunnskapsplattformen 
tilbyr verktøy for hvordan man kan planlegge, 
lede, gjennomføre og bruke evalueringer.

Øvrig samarbeid

På Filipinene fortsatte Norge å bistå myndighe-
tene med omleggingen av landets maritime utdan-
ning slik at den oppfyller kravene fra Det euro-
peiske sjøsikkerhetsbyrået.

Gjennom faglig samarbeid med Norsk Institutt 
for Bioøkonomi (NIBIO) oppnådde flere hundre 
fattige bønder i India bedre priser for grønnsa-
kene sine. Prosjektets klimatilpassede metoder 
for risdyrking og distribusjon ble anbefalt av 
Indias nasjonale ris-kongress. SINTEF har siden 
2014 samarbeidet med relevante institusjoner og 
sementindustrien for at avfall skal erstatte kull 
som energikilde. I 2020 ble en ekspertkomité eta-
blert med medlemmer fra både myndighetene og 
industrien, for å utvikle en slik forretningsmodell. 
Norges Geotekniske Institutt (NGI) samarbeidet 
med indiske institusjoner for klimatilpasset infra-
struktur som tuneller. En treåring avtale med 

forskningsinstitusjonen The Energy and Resource 
Institute (TERI) ble avsluttet 2020. Gjennom pro-
sjektet ble modeller for flomprognoser og hydro-
logi utviklet. Disse kan brukes i klimatilpasset 
policy- og strategiutvikling av nasjonale og statlige 
myndigheter.

I Kina fortsatte Norge det faglige samarbeidet 
med China Council for International Cooperation 
on Environment and Development (CCICED). I 
2020 bidro CCICEDs anbefalinger til å legge ram-
mene for Kinas 14. femårsplan, med føringer for 
økt satsing på fornybar energi, reduserte klima-
gassutslipp, styrket avfallshåndtering og en mer 
bærekraftig havpolitikk. I 2020 la kinesiske 
myndigheter fram et regelverk for oppstart av sitt 
nasjonale karbonmarked, som Miljødirektoratet 
har bidratt til. Norske institusjoner samarbeidet 
med kinesiske for å gjennomføre internasjonale 
miljøkonvensjoner, inkludert et forprosjekt innen 
biologisk mangfold. Det ble også startet et samar-
beid for å kartlegge utslipp som påvirker klima, 
luftkvalitet og helse. Gjennom samarbeid med 
norske institusjoner, ble flere studier om hvordan 
Kina kan oppnå en mer bærekraftig matproduk-
sjon på land og fra akvakultur, publisert.

Kompetanseoverføring innen trepartssamar-
beidet i arbeidslivet i Kina fortsatte. Siden 2016 
har nesten 250 unge, kinesiske entreprenører og 
mer enn 20 institusjoner blitt involvert i kunn-
skapsoverføring for grønn utvikling i næringsli-
vet. Kunnskapsgrunnlaget er økt for å sikre bedre 
vilkår for personer med funksjonsnedsettelse. 
Levekårene for utsatte grupper i de fattigste pro-
vinsene i Vest-Kina har blitt kartlagt.

I Mosambik støttet Norge et prosjekt i regi av 
Det internasjonale pengefondet (IMF), der Nor-
ges Bank samarbeidet med Mosambiks sentral-
bank Banco de Mocambique. Som et resultat har 
sentralbanken tatt i bruk et analyseverktøy som 
måler motstandsdyktigheten i banksektoren når 
økonomien treffes av et negativt sjokk. Norges 
Bank støttet også banken i å utvikle en ny seddel-
serie, som er et komplekst prosjekt med stor 
risiko.

Norsk Geoteknisk Institutt bisto Sri Lankas 
National Building Research Organization (NBRO) 
med løsninger for å redusere risikoen for naturka-
tastrofer som flom og jordskred. Universitetssam-
arbeidet mellom Høgskulen på Vestlandet og uni-
versitetet i Jaffna bidro til at det første flytende 
solkraftverket på Sri Lanka åpnet i 2020, og et 
mastergradsprogram innen ren energiteknologi 
ble godkjent.
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Kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom 
samarbeidsland (nord-sør-sør-samarbeid) er økt

Programmene har eksempler på nord-sør-sør 
samarbeid, men dette har ikke vært høyt priori-
tert i 2020.

Gjennom Olje for utvikling-programmet støttet 
Norge Chatham House med å koordinere et nett-
verk av myndigheter, nasjonale oljeselskaper og 
ekspertmiljøer fra over 30 land. Nettverket skal 
bidra til at landene lærer av hverandre gjennom 
kompetansebygging og samarbeid. I 2020 ble det 
gjennomført landspesifikke, regionale og felles 
digitale seminarer. Bl.a. ble det gjennomført en 
møteserie om den tidsbegrensede effekten av 
covid-19 og de langvarige effektene av en energi-
sektor i endring. Til sammen deltok over 600 per-
soner.

Norge la vekt på betydningen av å styrke 
arbeidet med sør-sør og triangulært samarbeid 
mellom skatteadministrasjoner i initiativet «Tax 
Inspectors Without Borders» (TIWB, under Skatt 
for utvikling). OECD og FNs utviklingsprogram 
(UNDP) tilrettela mer for sør-sør og triangulært 
samarbeid sammen med regionale organisasjoner 
for skatteadministrasjoner. 15 sør-sør program har 

vært gjennomført gjennom TIWB, hvorav ni ble 
gjennomført i 2020.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 981,2 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 297,5 mill. kroner sammen-
lignet med saldert budsjett for 2021.

120 mill. kroner foreslås til å styrke program-
mene Hav for utvikling (40 mill. kroner), Fisk for 
utvikling (20 mill. kroner), Landbruk for utvikling 
(20 mill. kroner), og et nytt program for Helse for 
utvikling (40 mill. kroner). Skatt for utvikling og 
andre prioriterte oppgaver under Kunnskapsban-
ken og faglig samarbeid er foreslått styrket med 
80 mill. kroner.

I tillegg foreslås det å flytte 95 mill. kroner fra 
kap. 163 Klima, miljø og hav, post 71 Bærekraftige 
hav og tiltak mot marin forsøpling for programmet 
Hav for utvikling. Det foreslås også å flytte 
2,5 mill. kroner fra kap. 162 Næringsutvikling, 
landbruk og fornybar energi, post 72 Fornybar 
energi for programmet Fornybar energi for utvik-
ling. Dette gjøres for lettere å forvalte, koordinere 
og rapportere samlet på faglig samarbeid og å 
synliggjøre finansiering av kunnskapssamarbeid 
som bistandsmetode.

Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Næringsutvikling og handel, kan overføres 394 028 452 736 404 936

71 Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres 1 191 253 815 966 951 966

72 Fornybar energi, kan overføres 734 798 399 000 396 500

73 Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), 
kan overføres 161 000 124 000 106 700

75 Norfund – tapsavsetting 480 000 438 288 438 288

76 Norfund klimainvesteringsfond – risikokapital 250 000

95 Norfund – grunnfondskapital ved investeringer  
i utviklingsland 1 365 000 1 239 864 1 239 864

96 Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd 750 000

Sum kap. 162 4 326 079 3 469 854 4 538 254
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En lønnsom og ansvarlig privat sektor som bidrar 
til jobbskaping og skatteinntekter er nøkkelen til 
bærekraftige samfunn, og dermed fattigdomsre-
duksjon. Bedre rammevilkår og tilgang til finansi-
ering for små- og mellomstore bedrifter og stabil 
elektrisitet til en overkommelig pris er viktige for-
utsetninger for å skape næringsutvikling og 
arbeidsplasser. Lokal, regional og internasjonal 
handel er også en drivkraft for å sikre arbeidsplas-
ser og økt verdiskaping. Norfund er Norges vik-
tigste instrument for investering i virksomheter 
som bidrar til jobbskaping og fattigdomsreduk-
sjon i utviklingsland. Landbruk og fiske sysselset-
ter millioner av småskala matprodusenter i utvi-
klingsland. Å styrke bærekraftige matsystemer vil 
kunne bidra til bedret levebrød for produsentene 
og aktører i hele verdikjeden. Tilgang til moderne 
energitjenester og reduserte utslipp av klimagas-
ser er sentrale forutsetninger for bærekraftig 
utvikling.

Kapittelet dekker også Norges forpliktelser i 
Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) 
gjennom deltakelse i kapitaløkningen som ble 
vedtatt i 2018 og gjennomføres i perioden 2020–
2024. I tillegg gis det støtte til programmer i IFC 
med vekt på næringsutvikling i sårbare stater, 
jobbskaping, bedre rammevilkår for private inves-
teringer og mobilisering av privat kapital til klima-
relevante investeringer.

Videre dekker kapittelet også risikokapital og 
kapitalinnskudd til et nytt klimainvesteringsfond 
som skal administreres av Norfund. Fondet skal 
bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp 
fra kraftsektoren, særlig fra kullkraftverk, gjen-
nom å yte risikoavlastende kapital til investeringer 
i fornybar energi i utviklingsland. Større investe-
ringer i fornybar energi i disse landene vil kunne 
erstatte fossil kraftproduksjon eller unngå innfa-
sing av ny fossil kraftproduksjon, og dermed redu-
sere klimagassutslipp. Fondet skal bidra til å 
utløse investeringer i fornybar energi som ellers 
ikke ville blitt gjennomført, gjennom bl.a. å bidra 
med risikoavlastende kapital. Fondet kan benytte 
ulike finansielle virkemidler (egenkapital, lån, 
garantier mv.) egnet for å nå målet. Det er oppret-
tet to nye poster for dette formålet, kap. 162, post 
76 Norfund klimainvesteringsfond – risikokapital,
og kap. 162, post 96 Norfund klimainvesteringsfond 
– kapitalinnskudd.

Post 70 Næringsutvikling og handel, kan 
overføres

Bevilgningen dekker støtte til næringsutvikling og 
jobbskaping i utviklingsland, samt handelsrettet 

utviklingssamarbeid. Et velfungerende og ansvar-
lig næringsliv er avgjørende for å skape økono-
misk vekst og varig fattigdomsreduksjon. 
Næringsutvikling skaper arbeidsplasser, som 
igjen baner vei ut av fattigdom for den enkelte og 
danner grunnlag for skatteinntekter for staten. 
Det setter staten i stand til å finansiere viktig infra-
struktur og offentlige tjenester. En høyere grad av 
digitalisering i utviklingsland kan bidra til et mer 
effektivt næringsliv, tilgang til nye markeder og 
innovasjon.

Bistand under denne posten brukes til å for-
bedre lokale rammevilkår i utviklingsland og til å 
redusere risikoen for investorer slik at flere velger 
å satse i utviklingsland. Innsatsen skal særlig 
bidra til å skape arbeidsplasser i de minst 
utviklede landene i Afrika sør for Sahara. Norsk 
innsats bygger på Meld. St. 24 (2016–2017) Felles 
ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og 
norsk utviklingspolitikk, og Meld. St. 35 (2014–
2015) Sammen om jobben – Næringsutvikling 
innenfor utviklingssamarbeidet.

En forutsetning for bistanden er at nærings-
livsaktører utviser aktsomhet og kartlegger risi-
koen for menneskerettighetsbrudd, barnearbeid, 
klima og miljø, jf. FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter, og veilederen 
for multilaterale selskaper fra OECD.

Bevilgningen dekker følgende tilskuddsord-
ninger:
– Støtte til samarbeid om rammevilkår for 

næringsutvikling i utviklingsland.
– Bedriftsstøtte for næringsutvikling i utviklings-

land.
– Norfunds tilskuddsordning for styrking av 

investeringenes utviklingseffekter.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 8 – 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig øko-
nomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle, bærekraftsmål 9 – Bygge robust 
infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraf-
tig industrialisering og bidra til innovasjon, og 
bærekraftsmål 12 – Sikre bærekraftige forbruks- 
og produksjonsmønstre. Bevilgningen skal bidra 
til å nå følgende mål:
– Jobbskapingen i utviklingsland er økt.
– Eksporten av varer og tjenester fra fattige land 

er økt.
– Næringslivet i utviklingsland har bedre ram-

mevilkår.
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Prioriteringer 2022

Effektene av covid-19 fortsetter å ramme nærings-
livet i utviklingsland hardt. Det langsiktige arbei-
det for jobbskaping, forutsigbare rammevilkår og 
handel er viktig for å sikre en bærekraftig gjen-
oppbygging av økonomien. Å redusere de sosio-
økonomiske konsekvensene av covid-19 i utvi-
klingsland skal ligge til grunn for innsatsen med 
mål om å gjenopprette, opprettholde og skape 
bærekraftig næringsvirksomhet, forsyningskjeder 
og arbeidsplasser. I 2022 vil regjeringen prioritere 
å skape bærekraftige arbeidsplasser i de minst 
utviklede landene i Afrika sør for Sahara, særlig 
innenfor landbruk og havbaserte næringer. Slik 
skal koblingen mellom næringsutvikling og sult-
bekjempelse styrkes. Videre vil regjeringen bidra 
til forutsigbare rammevilkår for næringslivet i 
utviklingsland og slik legge til rette for flere inves-
teringer, økt handel og strategisk partnerskap 
med næringslivet i utviklingsland. Regjeringen 
ønsker å øke verdiskapingen i utviklingsland gjen-
nom strategisk innsats i utvalgte sektorer og ver-
dikjeder, herunder ved å bidra til økt digitalise-
ring. Finansielle tjenester for små og mellomstore 
bedrifter i utviklingsland skal forbedres, og det er 
ønskelig å fortsette testingen av nye, bistandsfi-
nansielle instrumenter som bidrar til å utløse 
ekstra kapital fra andre aktører og/eller bidrar til 
bedre resultater. Videre vil regjeringen spre kunn-
skap om handelsregelverk og eksportmuligheter, 
bidra til forenkling av grense- og tollprosedyrer 
og tiltak for kvalitetssikring og heving av standar-
der. Regjeringen vil også videreføre og støtte nye 
tiltak som styrker utviklingseffektene i Norfunds 
investeringer.

Rapport 2020

Jobbskaping i utviklingsland er økt

Gjennom tilskuddsordningen «Bedriftsstøtte for 
næringsutvikling i utviklingsland» ble det gitt 
støtte til forundersøkelser, partnersøk og opplæ-
ring innen landbruk, fisk og marine ressurser, 
maritim sektor og informasjonsteknologi. Samti-
dig førte pandemien til forsinkelser i prosjekter og 
resultater. Ordningen ble endret slik at søknader 
fra oppstartbedrifter innen henholdsvis IKT og 
fornybar energi utenfor strømnettet ble prioritert. 
Endringene bidro til økt risikodeling for nye og 
innovative aktører og raskere tilgang til fornybar 
energi i områder uten strømnett.

Prosjektet «Digital Starter Pack» ga 3 000 små- 
og mellomstore bedrifter i Tanzania, Ghana og 
Mosambik opplæring i, og tilgang til, digitale mar-

kedsføringsverktøy. Om lag 40 pst. av bedriftsei-
erne var kvinner. Prosjektet har i 2019/2020 skapt 
totalt 7 440 nye arbeidsplasser, som er godt over 
målet på 6 600.

Gjennom støtte til selskapene Eyasys AS og 
TechBridge Invest AS ble det i 2019/2020 gitt opp-
læring til 487 studenter og gjennomført et inkuba-
sjonsprogram for 18 oppstartsselskaper i Kenya
og Uganda. Dette førte til at 26 direkte og 115 indi-
rekte arbeidsplasser ble skapt. I Colombia bidro 
ordningen for strategiske partnerskap til å styrke 
innovasjon og heve kompetansen i IKT-sektoren.

I 2020 kunne bedrifter for første gang søke om 
å være avtalepartnere for tilskudd til strategiske 
partnerskapsprosjekter. Målet var å tiltrekke mer 
privat kapital og utløse flere investeringer. Dette 
var én av flere endringer i tilskuddsordningen for 
«Støtte til samarbeid om rammevilkår for nærings-
utvikling i utviklingsland». Det åpnet for økt, 
direkte samarbeid mellom ikke-kommersielle 
aktører og næringslivet i strategiske partnerskap 
om kapasitetsbygging og utvikling av kommersi-
elle verdikjeder. Blant søkerne som gikk videre 
fra første runde var fire norske bedrifter.

I Mosambik bidro Norge til at 140 000 småbøn-
der fikk tilgang til markeder ved bruk av det digi-
tale verktøyet ConnectCaju. De økte sin egen inn-
tekt ved forbedret cashewnøttproduksjon i form 
av kvalitet, kvantitet, markedsføring og prosesse-
ring. Det strategiske partnerskapet i cashew-
nøttsektoren med den norske Brynild Gruppen 
gjennom Cashew Development Fund ble videre-
ført, og tyske bedrifter er nå inkludert i fondet. 
Samarbeidet sikret 17 000 arbeidsplasser i pro-
duksjonen, og sikret inntekter for en rekke små-
bønder. Støtte til et strategisk partnerskap med 
FNs barnefond (Unicef) og det norske selskapet 
Green Resources bidro til at 2 000 personer fikk 
registrert fødselsdato og tilgang til identitetskort. 
Det er viktig for å kunne få ta del i den formelle 
økonomien og arbeidsmarkedet.

På Sri Lanka bidro norsk støtte til Den inter-
nasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) til bedrede 
levekår for over 620 familier, særlig for kvinner, 
enslige forsørgere og personer med nedsatt funk-
sjonsevne i de tidligere krigsrammede områdene 
nord i landet. Gjennom partnerskap med privat 
sektor fikk bønder tilgang til frø og opplæring, 
som bidro til å øke produksjonen av landbruksva-
rer som bl.a. jordnøtter og linser betydelig. Det 
førte til en mangedobling av inntektene for de 
involverte familiene. Gjennom prosjektet fikk 
entreprenører også støtte til å starte små bedrif-
ter, innen bl.a. kokosfiber og matproduksjon, som 
skapte over 180 arbeidsplasser, inkludert for per-
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soner med nedsatt funksjonsevne. Støtten bidro 
også til å skape bevissthet rundt helse, miljø og 
sikkerhet, og anstendig arbeid hos de involverte 
bedriftene, samt til utforming av inkluderende 
arbeidsplasser.

Eksport av varer og tjenester fra fattige land er økt

I 2020 var den samlede innsatsen til handelsrettet 
utviklingssamarbeid på 93 mill. kroner. Bistanden 
gjaldt særlig kartlegging av eksportmuligheter, 
forenkling av grense- og tollprosedyrer og tiltak 
for kvalitetssikring- og heving av standarder. Pan-
demien og smitteverntiltakene førte til handelsbe-
grensninger og redusert global handel i 2020. 
Koronapandemien rammet land ulikt. Fallet i 
eksporten fra de fattigste landene ble større enn 
det globale fallet i eksport. I denne situasjonen 
måtte støtten fra partnerskapet for handelsbistand 
til de minst utviklede landene (EIF) justeres for å 
tilpasse seg koronatiltakene og begrensningene i 
handelen.

Verdensbankens program for handelsforen-
kling ga råd om hvordan forsyningskjeder kunne 
opprettholdes, slik at handel med nødvendige 
varer som mat og medisinske produkter i minst 
mulig grad ble hindret. Støtte til Verdensbankens 
paraplyfond for handel bidro gjennom analyser og 
studier til en kunnskapsbasert handelspolitikk. 
Det afrikanske frihandelsområdet (AfCFTA), 
trådte formelt i kraft 1. januar 2021. Paraplyfondet 
undersøkte i 2020 avtalens betydning for økono-
misk vekst, handel og fattigdom. Standards and 
Trade Development Facility (STDF) sørget for at 
AfCFTA fikk tilgang til ekspertråd og verktøy om 
veterinære og plantesanitære krav for bedre mat-
trygghet.

FNs organisasjon for industriell utvikling 
(UNIDO) fikk støtte til et program for global mar-
kedstilgang. Det femårige programmet etablerer 
rammevilkårstiltak og kvalitetsstandarder i fem 
utvalgte utviklingsland og i underutviklede verdi-
kjeder med potensial for å generere eksportinn-
tekter. Det internasjonale handelssenteret (ITC) 
rettet seg mot mikro-, små og mellomstore bedrif-
ter som er avgjørende for økonomisk gjenoppbyg-
ging etter covid-19. I 2020 var det 388 000 aktive 
brukere av senterets gratis handelsdata på nett. 
40 pst. av de registrerte brukerne var kvinner.

Næringslivet i utviklingsland har bedre rammevilkår

Det bilaterale programmet Anti-korrupsjon for tol-
ladministrasjoner (A-CIP) med Verdens tollorgani-
sasjon (WCO) er langsiktig og skal forbedre ram-

mevilkårene for næringslivet i 17 utviklingsland 
ved å redusere korrupsjon i tolladministrasjonen. 
En undersøkelse blant 5 700 personer i privat og 
offentlig sektor i ti land la grunnlag for å styrke og 
måle troverdighet og tillit i tolladministrasjoner 
over tid. Som respons på pandemien lanserte 
WCO i 2020 en handlingsplan for å framskynde 
arbeidet med digitale løsninger, inkludert den 
digitale læringsplattformen «CliKC!».

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 404,9 mill. kroner for 2022. 
Posten reduseres med 50 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. I tillegg flyttes 
det 2,2 mill. kroner til posten fra kap. 152 Mennes-
kerettigheter, post 70 Menneskerettigheter for støt-
ten til UN Global Compact. Det vises for øvrig til 
forslag til vedtak under romertall VI om tilsagns-
fullmakter og romertall X om utbetaling av til-
skudd.

Post 71 Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan 
overføres

Denne bevilgningen dekker støtte til tiltak for å 
bedre ernæring, matsikkerhet, klimatilpasset 
landbruk og fiskeri i utviklingsland. Regjeringens 
handlingsplan for bærekraftige matsystemer i 
norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023, 
Mat, mennesker og miljø, og regjeringens strategi 
fra 2021 Klima, sult og sårbarhet, legger føringer 
for prioriteringene for posten. Det overordnede 
målet er økt matsikkerhet gjennom bærekraftige 
matsystemer, inkludert mat fra havet. Småbru-
kere og småskalafiskere skal prioriteres.

Mål 2022

Bevilgningen skal primært bidra til å støtte bære-
kraftsmål 2 – Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og 
bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk. 
Bevilgningen støtter også opp under andre bære-
kraftsmål, slik som 3 – Sikre god helse og fremme 
livskvalitet for alle, uansett alder, 4 – Sikre inklu-
derende, rettferdig og god utdanning og fremme 
muligheter for livslang læring for alle, 5 – Oppnå 
likestilling og styrke jenters og kvinners stilling, 8 
– Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle, 12 – Sikre bærekraftige forbruks- 
og produksjonsmønstre, 14 – Bevare og bruke 
hav og marine ressurser på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling, og 15 – Beskytte, gjenopp-
rette og fremme bærekraftig bruk av øko-
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systemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Bærekraftige og klimarobuste matsystemer er 

utviklet og styrket.
– Flere mennesker, og spesielt kvinner, tar del i 

den formelle landbruksøkonomien.
– Vilkårene for småbrukere og småskalafiskere 

er bedret.
– Veksthemning som skyldes matmangel, blant 

barn er redusert.
– Flere mennesker ernæres av mat fra havet og 

innlandsvann.

Prioriteringer 2022

Støtte til sosiale sikkerhetsnett, som skolemat, er 
av særlig betydning under og i etterkant av pande-
mien. Regjeringen vil øke innsatsen for dette og 
prioritere tiltak som sikrer universell tilgang til 
bl.a. lokalprodusert skolemat. Videre vil regjerin-
gen vurdere å justere tiltakene under posten for å 
begrense pandemiens negative effekt på lokal og 
nasjonal matsikkerhet.

Regjeringen vil i 2022 også prioritere oppføl-
ging av relevante deler av Høynivåpanelet for en 
bærekraftig havøkonomi relatert til mat fra havet, 
herunder etablering av bærekraftige havforvalt-
ningsplaner i utviklingsland. Utenriksdeparte-
mentet vil starte en vurdering av resultatbasert 
finansiering i havbistanden, som gjelder oppføl-
gingen av Høynivåpanelet for en bærekraftig hav-
økonomi sitt mål om 100 pst. bærekraftig forvalt-
ning. Resultatbasert finansiering av havforvalt-
ningsplaner kan være et effektiv verktøy for å 
fremme panelets anbefalinger, samt bidra til andre 
utviklingspolitiske mål som bedre matsikkerhet. 
Hvis det vurderes som hensiktsmessig med resul-
tatbasert bistand, vil denne satsingen kunne ska-
leres opp over tid. Det vil være nødvendig å 
trekke inn flere givere og partnere for å lykkes. 
Satsingen vil også sees i sammenheng med imple-
menteringen av Hav for utvikling.

Videre vil oppfølging av norske prioriteringer 
relatert til FN-toppmøtet om matsystemer priorite-
res, inkludert såfrøsikkerhet, lokalprodusert sko-
lemat, og mat fra havet og innlandsvann.

Rapport 2020

Bærekraftige matsystemer er etablert

TRANSFORM-programmet ble startet opp i 2020 i 
Malawi. Programmet gjennomføres som et samar-
beid mellom norske og lokale partnere. I 2020 

bidro det med bl.a. veiledning om klimasmarte 
landbruksmetoder, mer effektivt husdyrhold og 
bedre ernæring. Programmet har fått til samar-
beidsavtaler med slakteriet Nyama World og Ver-
dens matvareprogram (WFP). Rundt 71 000 bøn-
der har tatt i bruk forbedrede landbruksmetoder 
og produksjonsmetodene på 6 000 hektar dyrket 
mark ble mer bærekraftige. Oppgradering av dis-
triktsveier for å bedre markedstilgangen er et pri-
oritert område og nesten 900 km vei ble ferdig 
rehabilitert i fjor.

I Nigeria var støtte til klimarobust landbruk et 
viktig tillegg til humanitær bistand ved å bidra til 
økt selvberging og bedret matsikkerhet. I 2020 
mottok bl.a. 12 000 husholdninger tørkeresistente 
frø og gjødsel. Studier gjennomført av FNs organi-
sasjon for ernæring og landbruk (FAO) tyder på 
vesentlig forbedring i avlingene som følge av tilta-
ket.

FAO fortsatte å hjelpe husstander i Sør-Sudan
i et krevende år med alvorlig flom, ørken-gress-
hopper, sikkerhetsutfordringer og covid-19. Til 
sammen mottok 230 745 husstander (1,38 millio-
ner mennesker) bistand hvorav 147 676 hadde 
kvinnelig hovedforsørger. I tillegg fikk 3 698 mot-
takere opplæring i ulike landbruksferdigheter, det 
ble dannet 139 opplæringsgrupper om ulike 
emner, 84 demonstrasjonssteder ble etablert i for-
skjellige deler av landet og 90 håndverkere ble 
opplært i å produsere landbruksverktøy, vedlike-
holde og reparere utstyr.

Globalt program for landbruk og matsikkerhet 
(GAFSP) er en fleksibel finansieringsmekanisme 
under Verdensbanken, som med norsk støtte ga 
tilskudd til å starte aktiviteter i tråd med lands 
investeringsplaner for landbrukssektoren. I 2020 
ble midlene benyttet til å gjenoppbygge landbru-
ket og sikre matsikkerhet i en rekke utviklings-
land etter covid-19.

Støtten til Det globale nettverket for land-
bruksforskning (CGIAR) ble videreført i 2020. 
Gjennom ulike forskningsprosjekter bidro nett-
verket bl.a. til rehabilitering av degraderte land-
områder i Afrika. 64 000 hektar land ble restaurert 
gjennom skogslandbruk i Kenya. Planter styrket 
med mikronæringsstoffer ble introdusert for å for-
bedre matsikkerheten og ernæringsstatusen til 
fem millioner husstander i Afrika sør for Sahara.

Etter ni år har prosjektet Crop Wild Relatives 
(CWR), i regi av Stiftelsen for globalt avlings-
mangfold (GCDT), nådd sine planlagte resultater. 
I 2020 ble innsamlingen av frø fra ville artsslekt-
ninger fullført og det ble etablert 4 644 samlinger 
av 25 nasjonale partnere på fire kontinenter. Disse 
oppbevares nå bl.a. i ulike internasjonale frøban-
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ker. I neste fase vil disse ville artsslektningene 
brukes i planteavl, der målet er å isolere ønskede 
genetiske egenskaper, som for eksempel syk-
domsresistens, og introdusere dem i avlslinjer for 
moderne sorter.

Gjennom Det internasjonale fondet for jord-
bruksutvikling (IFAD) bidro Norge til bedre mat-
sikkerhet og inntektsmuligheter for mennesker 
som er spesielt utsatt for konflikt og klima-
endringer. IFAD har de senere årene arbeidet mer 
med ernæring. I 2020 ble norsk støtte benyttet til 
syv pågående landbruksprogrammer, med spesi-
fikt mål om å gjøre programmene mer ernærings-
sensitive. I 2020 ble aktivitetene planlagt sammen 
med implementerende partnere. Norge bidrar 
også med viktig kjernestøtte til IFAD.

Flere mennesker, spesielt kvinner, tar del i den formelle 
landbruksøkonomien

Gjennom prosjekter ledet av CARE Norge og 
International Institute for Tropical Agriculture 
(IITA) i Niger, fikk flere enn 17 000 husholdninger 
støtte til å ta i bruk ny teknologi og tilgang til et 
marked for salg av overskuddsproduksjon av land-
bruksprodukter. Prosjektet har i særlig grad kom-
met kvinner til gode; 64 pst. av deltakerne som får 
opplæring gjennom prosjektet er kvinner.

Samarbeid med Norsk Folkehjelp i Mosambik
førte til at kvinners engasjement i lederposisjoner 
ble betraktelig forbedret blant småbrukere. Antal-
let kvinner og ungdommer i lederstillinger i de 
ulike småbruks- og bondeforeningene økte med 
47 pst., og kvinners deltakelse i påvirkningsarbeid 
ble bedre.

Det offentlige-private samarbeidet med Farm 
to Market Alliance, ledet av WFP, bistår småbøn-
der i overgangen til mer markedsorientert pro-
duksjon. Alliansen kobler matprodusenter og mar-
keder, og øker markedets evne til å absorbere 
eventuelt produksjonsoverskudd. I Kenya og 
Rwanda har programmet siden oppstarten i 2018 
etablert 336 servicesentre for bønder, som bistår i 
å koble dem til et større marked for produktene 
sine. Alliansen arbeidet i 2020 spesielt med å 
styrke kvinners rolle i landbruket og rapporterte 
at 30 pst. av servicesentrene var ledet av kvinner. I 
løpet av ett år nådde programmet omtrent 150 000 
bønder i disse landene.

FN-programmet for å bedre de økonomiske 
mulighetene for kvinner på landsbygda fortsatte. 
Programmet blir implementert av UN Women, 
FAO, IFAD og WFP i Etiopia, Guatemala, Kirgisis-
tan, Liberia, Nepal, Niger og Rwanda. 2020 ble et 
krevende år for gjennomføringen av prosjektene i 

flere av landene. I Niger ble det rapportert om for-
sinkelser i prosjektaktiviteter grunnet covid-19, 
forverret sikkerhetssituasjon og oversvømmelser. 
I Etiopia førte smittevernrestriksjoner til begren-
set markedstilgang som resulterte i lavere inntekt 
og sparing. Programmet rapporterer likevel om 
økt gjennomsnittlig sparing per deltaker grunnet 
rask omstilling til salgsvarer som ikke krevde 
reise og ansamlinger av mennesker.

Vilkårene for småbrukere og småskala fiskere er bedret

Gjennom støtte til klimatilpasset landbruk i 
Mosambik bidro Norge til at 55 000 småbønder og 
1 400 kommersielle bønder forbedret livsgrunnla-
get sitt. 16 520 bønder fikk tilgang til bedre inn-
satsvarer og såfrø i nærmiljøet gjennom et styrket 
forhandlernettverk. Det ble etablert 499 demon-
strasjonsfelt for å dele kunnskap om klimasmart 
landbruk.

Et nytt program skal støtte implementeringen 
av FAOs frivillige retningslinjer for småskalafis-
kere for å sikre bærekraftig matsikkerhet og fat-
tigdomsreduksjon. Programmet opererer i 
Ghana, Sierra Leone, Uganda, Tanzania og
Malawi, og 2020 ble brukt til å etablere program-
struktur og planer i de fem landene. Arbeidet er 
delvis forsinket på grunn av restriksjoner som 
følge av pandemitiltak.

Veksthemming blant barn er redusert

Strategiske partnerskap med Unicef, Power of 
Nutrition, Scaling up Nutrition og IFAD bidro til å 
mobilisere nasjonale myndigheter og institusjoner, 
sivilt samfunn og private selskaper i ernærings-
arbeidet. IFADs landbruksprosjekter i Malawi,
Madagaskar, Burkina Faso, Benin, Zimbabwe, 
Sudan og Myanmar forbedret ernæringssituasjo-
nen for småbønder da programmene legger vekt på 
ernæringsverdien av maten som produseres.

I Mali ble det etablert et skolematprosjekt i 
regi av Verdens matvareprogram (WFP) for å 
sikre at barn fikk tilgang på sunn og næringsrik 
mat da skolene stengte i 2020 pga. covid-19. Resul-
tatet var at 100 000 skolebarn fikk mat hjem. Pro-
sjektet kjøper matvarer lokalt og bidrar dermed til 
at det etableres bærekraftige matsystemer og at 
flere småbønder får muligheten til å ta del i den 
formelle landbruksøkonomien.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 952 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 136 mill. kroner sammenlig-
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net med saldert budsjett for 2021. 120 mill. kroner 
av økningen skal gå til oppfølgingen av konklusjo-
nene til Høynivåpanelet for en bærekraftig hav-
økonomi for arbeidet med havforvaltningsplaner i 
utviklingsland. 16 mill. kroner vil gå til arbeidet 
med lokalprodusert skolemat som et sosialt sik-
kerhetsnett. Det vises for øvrig til forslag til ved-
tak under romertall XII om deltakelse i kapitaløk-
ninger og fondspåfyllinger i internasjonale banker 
og fond.

Post 72 Fornybar energi, kan overføres

Tilgang til moderne energitjenester og reduserte 
utslipp av klimagasser er sentrale forutsetninger 
for bærekraftig utvikling. Denne bevilgningen 
dekker tiltak som forbedrer investeringsklimaet, 
reduserer investeringsrisiko, bygger ut strømnet-
tet, støtter lokale strømløsninger, bidrar til økt 
bruk av rene kokeovner og energieffektivisering, 
samt bidrar til utfasing av kull. Bevilgningen er 
særlig rettet mot partnerland i Afrika. Tiltak som 
bidrar til å dekke energibehovene for sårbare 
grupper prioriteres i tråd med prinsippet om at 
ingen skal utelates.

Bevilgningen må ses i sammenheng med 
bevilgningen til Norfund som tilrettelegger for 
private investeringer i nye kraftverk tilknyttet net-
tet, distribuert kraft og tilgang utenfor strømnet-
tet i utviklingsland.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 7 – Sikre 
tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne 
energi til en overkommelig pris, og bærekraftsmål 
13 – Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Økt tilgangen til pålitelig, bærekraftig og 

moderne energi til en overkommelig pris.
– Klimautslipp fra energisektoren er redusert.

Prioriteringer 2022

Regjeringens innsats for fornybar energi i 
utviklingspolitikken vil ta utgangspunkt i områder 
Norge kan bidra med kompetanse og egne erfa-
ringer. Dette gjelder primært fornybar energipro-
duksjon fra vann, vind, sol og jordvarme. I tillegg 
prioriteres risikoavlastning for private investerin-
ger, desentraliserte energiløsninger, utvikling av 
integrerte kraftmarkeder, samt utdanning og 
forskning.

Innsatsen som støttes under denne budsjett-
posten ses i sammenheng med og koordineres 
med Kunnskapsbanken i Norad, fornybar energi 
på landnivå over Regionbevilgningen og med Nor-
funds investeringer i fornybar energi, samt med 
støtten til utviklingsbankene og Det internasjo-
nale finansieringsinstituttet (IFC).

Regjeringen vil støtte internasjonale initiativ 
som bidrar til varig energiomlegging og utfasing 
av kullkraft i utviklingsland. En garantiordning for 
private aktørers investeringer, med mål om å 
mobilisere mer kommersiell kapital til forny-
barprosjekter i utviklingsland, vil bli videreutvi-
klet i tråd med regjeringens beslutning fra 2019. 
Utvikling av garantiordningen gjennomføres i 
samarbeid med internasjonale garantiinstitusjo-
ner. Det er også opprettet en tilskuddsordning for 
å senke finansieringskostnadene for fornybar 
energi i lavinntektsland og sårbare stater.

Rapport 2020

Tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi 
til en overkommelig pris har økt

Innsatsen var sentrert rundt fire pilarer:
– Økt tilgang til fornybar energi fra sol, vind og 

andre fornybare kilder, desentraliserte løsnin-
ger, og utbygging og oppgradering av strøm-
nettet.

– Risikoavlastning.
– Kunnskapsprogrammer, herunder utdanning 

og forskning, sektorreformer og kapasitets-
bygging for å øke investeringer i fornybar 
energi.

– Globalt normativt arbeid for å sikre at tilgang 
og reduserte utslipp er en del av den globale 
utviklingsdialogen.

Norge jobbet for at arbeidet for bærekraftsmål 7 
om universell tilgang til energi også bidrar til 
reduserte klimautslipp, gjennom å sikre at tilgan-
gen i størst mulig grad skjer fornybart. Norge 
samarbeidet med mottakerlandene om å bidra til 
energieffektivisering, bl.a. gjennom tilgang til 
moderne kokeovner, som igjen øker energitilgang 
og reduserer klimagassutslipp8.

For å fremme utbygging av fornybar energi i 
utviklingsland med å gi økt tilgang til strøm og 
erstatte og utfase kull arbeidet regjeringen med å 
etablere en risikoavlastende garantiordning for 
investorer i fornybar energi i utviklingsland og et 
klimainvesteringsfond. I 2020 pågikk utredninger 

8 Kilde: FNs klimapanel (IPCC) 2018, Agriculture, Forestry 
and Other Land Use (AFOLU), kapittel 11. 
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for å sikre gode ordninger. En nærmere omtale av 
dette er beskrevet i del III kap. 12 Sektorovergri-
pende miljø- og klimapolitikk.

For å redusere de negative virkningene av 
covid-19 støttet Norge i 2020 flere tiltak gjennom 
Energising Development (EnDev). Det gjaldt for 
eksempel kreditt til selskaper som solgte sollan-
terner, og distribusjon av solcelleradioer til helse-
sentre og betalingsutsettelse til husholdninger i 
Mosambik som kjøpte renere kokeovner og sollan-
terner på kreditt. Ved utgangen av 2020 hadde 
EnDev bidratt til at 17,6 millioner mennesker 
hadde fått tilgang til rene kokeovner og 6,2 millio-
ner tilgang til strøm. Størstedelen av EnDevs akti-
viteter var rettet inn mot de minst utviklede lan-
dene og Afrika sør for Sahara.

FNs allianse for rene kokeovner (CCA) arbei-
det med myndigheter og beslutningstakere i 
elleve land for å øke kunnskapen om internasjo-
nale standarder for rene kokeløsninger. Samtidig 
gjennomførte de studier for å få mer kunnskap om 
sykdomsforløp og smitte av covid-19 i situasjoner 
med mye innendørs luftforurensing som danner 
et godt grunnlag for framtidige forbyggende til-
tak.

Norge støttet Afrikabankens Fond for bære-
kraftig energi (SEFA) og bidro i 2020 til å bygge 
ut fornybar energi i Afrika tilsvarende 21 MW. Det 
ga dermed 30 000 husholdninger, med mellom 
120 000 og 150 000 mennesker, tilgang til elektrisi-
tet. Prosjektet bidro også til mer enn 4 000 nye 
arbeidsplasser i Afrika. Med midler fra SEFA opp-
rettet banken covid-19 «Off-Grid Recovery Plat-
form» som bistår bedrifter med lån slik at disse 
kunne opprettholde virksomheten gjennom pan-
demien. 

Norge bidro med 11,3 pst. av finansieringen av 
Verdensbankens program for støtte til styresett og 
kapasitetsbygging i energisektoren (ESMAP) i 
2017–2020. ESMAP utløste investeringer og lån 
gjennom Verdensbankens energisatsning slik at 
ni millioner mennesker fikk tilgang til strøm i 
2019/2020. ESMAP støttet også arbeidet med å 
fase ut kull og tilrettelegge for utbygging av vann-
kraft. Gjennom ESMAPs fond for rene kokeovner 
(CCF) støttet Norge tiltak bl.a. i Burundi, Etiopia, 
Nepal, Rwanda og Uganda. I Uganda bidro salget 
av over 64 000 effektive ovner til 30 pst. reduksjon 
i klimagassutslipp, dvs. 35 754 tonn CO2 årlig. 
Tiden kvinner og barn bruker på å sanke ved og 
brensel for matlaging ble redusert med mellom 30 
til 90 minutter daglig.

Norge har støttet klimainvesteringsfondet 
SREP – Scaling up Renewable Energy in Low 
Income Countries (Oppskalering av fornybar 

energi i fattige land) siden 2009. Gjennom investe-
ringer i ren energi skal SREP bidra til økt produk-
sjon og tilgang til energi i lavinntektsland. SREP 
skal også demonstrere at fornybar energi som 
vind, sol, geotermisk, biomasse og små vannkraft-
verk, kan bidra til å dekke energibehovet til hus-
stander, skoler, helsestasjoner og produktiv sek-
tor. Fondet har programmer under utvikling i 27 
land, og er i en gjennomføringsfase. Prosjektutvik-
lingen har vært krevende, og tatt lang tid. Fondet 
har også hatt til dels store forsinkelser pga. ytre 
omstendigheter (krig, naturkatastrofer, epide-
mier, politiske uroligheter). I sum har framdriften 
vært svak. Pågående prosjekter har begynt å 
levere resultater, inkludert elektrisitetsproduk-
sjon på 167 av forventede 3 778 GWh per år og 
reduserte CO2- utslipp på 235 av forventede 2 764 
tusen tonn per år. SREP-prosjekter har gitt om lag 
728.000 mennesker bedre tilgang på energi, 
hvorav 419 000 fra 2019 til 2020, et velkomment 
taktskifte. Det pågår nå en ekstern evaluering av 
fondet, etter påtrykk fra bl.a. Norge. Det er viktig 
at framdriften nå skyter fart, slik at SREP leverer 
på sitt potensiale.

Norsk kunnskapsoverføring til Liberias energi-
departement bidro til at energiforvaltningen fikk 
digitalisert store mengder data med historiske 
målinger for vannstand i sentrale vassdrag. Dette 
er viktig informasjon for nye investeringer og pro-
sjekter i vannkraftsektoren. I tillegg ble nye 
målestasjoner etablert og satt i drift for å sikre 
pålitelig tilgang på kraft til strømnettet.

Norge bisto Mosambik i arbeidet med å sikre 
universell tilgang til energi innen 2030 gjennom 
rådgivning, støtte til å utvikle nye lover og andre 
bilaterale prosjekter. Norge inngikk i 2019 en 
avtale om et betydelig bidrag til et flergiverfond i 
regi av Verdensbanken, for å sikre elektrisitet til 
300 000 nye husholdninger og offentlige institu-
sjoner, spesielt i de fem fattigste provinsene. De 
første 18 000 tilkoblingene ble gjort i 2020, og for-
syner nå elektrisitet til 90 000 mennesker.

Norge har vært en sentral støttespiller i utvik-
lingen av Mosambiks første solkraftverk i Mocuba, 
som hadde sitt første år med full drift i 2020. Kraft-
verket er et av de største solkraftverkene i Afrika 
sør for Sahara. Mocuba leverte i 2020 ca. 70 MWt, 
som tilsvarer forbruket til mer enn 175 000 hus-
stander. Dette bidro til redusert CO2-utslipp med 
75 000 tonn fra annen fossil elektrisitetsproduk-
sjon.

Den norske støtten til å bygge infrastruktur 
for strømtilførsel i Nepal bidro til mer stabil strøm-
tilgang på hovedstrømnettet, at flere bruker 
moderne energi, samt bærekraftig økonomisk 
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vekst og jobbskaping basert på vannkraft. Samar-
beidet med Den asiatiske utviklingsbanken 
(ADB) og nepalske myndigheter for kunnskapso-
verføring, utbygging av høyspentlinjer, distribu-
sjonsnett og strømtransformatorer er et pågående 
langsiktig og nødvendig arbeid for å nå ut til hele 
landet. 301 km høyspentlinjer, 692 km distribu-
sjonsnett og 22 transformatorstasjoner er satt i 
drift siden 2011 og arbeidet fortsatte i 2020. Kunn-
skapsoverføringen innen vannkraft førte til økt 
forståelse av miljøkonsekvensanalyser og av for-
delen med å øke antall kvinner som jobber i vann-
kraftsektoren.

Samarbeidet mellom NTNU, SINTEF, Kath-
mandu universitet og energimyndighetene resul-
terte i et digitalt system for betaling av strømreg-
ninger. Dette bidro til å effektivisere forvaltningen 
av strømavtaler og er tidsbesparende for myndig-
hetene, brukere og leverandører. Videre ble det 
utviklet sanntidsmodeller via Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) i samarbeid med kunn-
skapssenteret ICIMOD for regn- og smeltevann 
fra Himalaya som myndighetene har fått opplæ-
ring i. Dette er viktig for å planlegge og drifte 
vannkraftproduksjon, lokal vannforvaltning, land-
bruk og industri, og kan brukes til risikovurde-
ring av flom og katastrofer.

I Tanzania bidro Norge, i samarbeid med 
andre givere og Tanzanias regjering, til økt til-
gang til elektrisitet i rurale områder. Nasjonalt har 
om lag 70 pst. av befolkningen i rurale strøk nå til-
gang til elektrisitet sammenlignet med ca. 50 pst. i 
2016. I 2020 ble en ny samarbeidsfase klargjort for 
oppstarts, med mål om å elektrifisere ytterligere 
1100 landsbyer i ni ulike regioner. Dette kan gi 
strøm til over 300 000 mennesker. Pilotprosjektet 
ble fullført med gode resultater, der om lag 350 
entreprenører utviklet næringsvirksomhet og 
over 500 arbeidsplasser ble skapt.

Den norske støtten til fornybar energi i Angola
bidro i 2020 til at arbeidet med det juridiske ram-
meverket til en generell elektrisitetslov ble slutt-
ført og regjeringsgodkjent. Loven trer i kraft så 
snart disse kunngjøres offisielt. En studie på kom-
mersiell beskatning av vannressurser ble sluttført 
i desember 2020.

Norsk bistand bidro til at 30 000 mennesker, 
hvorav 30 pst. kvinner, fikk tilgang til fornybar 
energi gjennom Verdensbankens flergiverfond i
Somalia.

I Uganda støttet Norge byggingen av distribu-
sjonslinjer til tre flyktningebosettinger. Elektrisi-
tetstilførselen vil bidra til jobbskaping og økono-
misk vekst i området. Også skole- og helseinstitu-
sjoner sikres tilgang til elektrisitet, og dette vil 

komme både sårbare flyktninggrupper og fattige 
lokalsamfunn til gode.

SN Power sin eierandel i ett av Ugandas stør-
ste vannkraftverk, Bujagali, med en kapasitet på 
250 MW, er den største norske enkeltinvesterin-
gen i landet. Det har styrket næringslivssamarbei-
det innenfor fornybar energi og gitt positiv opp-
merksomhet til norsk vannkraftekspertise. Buja-
gali-kraftverket leverte stabilt og regelmessig 
strøm i 2020. Det var ingen store driftsproblemer, 
og kraftverket bidro til økonomisk vekst og 
arbeidsplasser.

FNs organisasjon for industriell utvikling 
(UNIDO) etablerte, med støtte fra Norge, Stille-
havssenteret for fornybar energi og energieffekti-
vitet (PCREEE). Det er et kunnskapssenter for 
stillehavsstater og territorium, som tilbyr faglig 
bistand for overgangen til bruk av bærekraftig, 
fornybar energi. Stillehavsøyene har bl.a. samar-
beidet om forslag til bærekraftige løsninger for 
elektrifisering av transportsektoren, og på grunn-
lag av forslagene utarbeidet regionale retningslin-
jer for elektrifisering av transportsektoren. 

Resultatene i 2020 er noe preget av redusert 
reisevirksomhet og begrenset faglig utveksling 
som følge av pandemien. Det gikk særlig ut over 
institusjonssamarbeidet. Nye, teknologiske løs-
ninger kompenserte til en viss grad for man-
glende fysiske møter, men det var utfordrende i 
for eksempel i Mosambik der digitale løsninger 
ikke var mulig i rurale områder. Flere selskaper i 
Tanzania slet økonomisk, som reduserte mulighe-
tene for å få praksisplasser for kvinnelige ingeniø-
rer. Det førte til at færre ingeniører ble tatt opp i 
utdanningsprogrammet i 2020 sammenlignet med 
tidligere år. I Nepal førte pandemien til noe forsin-
kelser i arbeidet i med å bygge strømnettet.

Utslipp fra energisektoren er redusert

Gjennom støtten til Det grønne klimafondet 
(GCF) i 2020 bidro Norge til betydelige forven-
tede utslippsreduksjoner av klimagasser fra ener-
gisektoren og økt tilgang til energi. Omtrent 
29 pst. av GCFs støtte går til energitiltak.

NORCAP sendte eksperter til 35 humanitære 
operasjoner med flyktninger og internt fordrevne. 
Ekspertene bisto med analyser og kartlegging av 
energibehov, og ga råd om alternative løsninger 
for strømproduksjon for drift av operasjonene. 
Flere av ekspertene bidro også i det praktiske 
arbeidet med å implementere nye energieffektive 
energiløsninger. I Malakal flyktningleir i Sør-
Sudan ble et biogassanlegg ved et felleskjøkken 
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reparert og oppgradert. Det reduserte årlig CO2-
utslipp fra matlaging med 12 tonn CO2. 

Norge bidro med om lag 36 pst. av total fonds-
kapital på USD 129 mill. i Asiabankens fond for 
ren energi (CEF). Siden oppstarten i 2008 har fon-
det resultert i utslippsreduksjoner på 14,4 millio-
ner tonn CO2 per år, energisparing på 10,8 TWh 
per år og fornybar energiproduksjon på 2,4 TWh. 

Gjennom innsatsene i EnDev og SEFA er 
årlige utslipp avverget/redusert med henholdsvis 
2,39 millioner og 40 600 tonn CO2. 

Gjennom garantistøtteordningen ble det gitt 
norsk støtte til forundersøkelser innen sol, vind 
og vannkraft i Indonesia, Mali, Pakistan, Tanzania 
og Vietnam. Støtten til pågående forundersøkel-
ser av vannkraftverk i Myanmar og på grensen 
mellom Rwanda og DR Kongo ble videreført, og 
linjeutbyggingen for et vannkraftverk i Uganda 
ble ferdigstilt. Solkraftprosjektene i Pakistan og 
Vietnam er klare for byggestart i 2021. Prosjektet 
i Pakistan på 150 MW vil produsere 300 GWh årlig 
og medføre reduserte CO2-utslipp på 106 000 tonn 
årlig, sammenlignet med kullbasert strøm.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 396,5 mill. kroner for 2022.
Det foreslås å flytte 2,5 mill. kroner fra posten 

til kap. 161 Utdanning, forskning og faglig samar-
beid, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid 
for kunnskapsbankprogrammet Fornybar energi 
for utvikling. Dette gjøres for lettere å forvalte, 
koordinere og rapportere samlet på faglig samar-
beid og for å synliggjøre finansiering av kunn-
skapssamarbeid som bistandsmetode.

Det vises til forslag til vedtak under romertall 
VI om tilsagnsfullmakter og romertall X, pkt. 10 
vedr. utbetalinger til garantiinstrumenter.

Post 73 Det internasjonale 
finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) 
er Verdensbankens institusjon for støtte til privat 
sektor. Posten dekker kapitaløkning til IFC fra 
2020 til 2025, og støtte til tematiske fond for jobb-
skaping og privat sektorutvikling. IFC har gode 
resultater fra å skaffe til veie privat kapital og inno-
vative finansieringspakker og oppnår gode klima-
resultater i Verdensbankgruppen. Et viktig instru-
ment i samarbeidet med IFCs bistandsprogram er 
IDA18 privatsektor-vindu til de fattigste landene 
og Verdensbankens garantiinstitutt (Multilateral 
Investment Guarantee Agency; MIGA). IFC er en 

viktig finansiell samarbeidspartner for norske 
bedrifter og for Norfund i utviklingsland.

Mål 2022

Denne bevilgningen støtter alle bærekraftsmå-
lene. Spesielt relevante på overordnet nivå er 
bærekraftsmål 1 – Utrydde alle former for fattig-
dom i hele verden, bærekraftsmål 10 – Redusere 
ulikhet i og mellom land, bærekraftsmål 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, samt 
bærekraftsmål 17 – Styrke virkemidlene som 
trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye glo-
bale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– De multilaterale utviklingsbankenes samlede 

innsats for effektiv fattigdomsbekjempelse og 
levering av fellesgoder er styrket.

– Inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst.

Prioriteringer 2022

IFC vil være helt sentral for å stimulere til utvik-
ling i privat sektor og jobbskaping etter covid-19. 
IFC kan medvirke til rask gjenvinning av økono-
misk vekst i utviklingsland etter pandemien, men 
også å støtte de initiativene og aktivitetene som 
var påbegynt før covid-19, bl.a. innen klima og 
utvikling i sårbare stater. IFC kan de to siste årene 
vise til høy investeringsgrad i klimarelaterte pro-
sjekter (mer enn 30 pst.). IFC er kjent for sin kata-
lysatoreffekt ved å mobilisere kapital – for hver 
USD 1 fra IFC katalyseres USD 4 fra andre inves-
torer. Institusjonen jobber kreativt med ulike 
finansieringsformer, som samspillet mellom 
offentlig og privat kapital, og gjennom private ban-
ker. IFC opptrer proaktivt i sine markeder.

Norge vil arbeide for å mobilisere midler til  å 
motvirke de negative konsekvensene av covid-19, 
samtidig som Verdensbankgruppen vil benytte sin 
verktøykasse for økt vekst, utvikling og fattig-
domsbekjempelse. Norge vil gjennom alle deler 
av bankens arbeid (IBRD, IDA, IFC og MIGA) 
sikre gjennomslag for sentrale norske utviklings- 
og klimapolitiske prioriteringer, herunder å oppnå 
gode resultater. Norge vil være en pådriver for at 
bankens klimamål oppfylles, og for at dens virk-
somhet skal støtte gjennomføringen av Parisavta-
len. Norge vil legge vekt på bankens arbeid med 
utvikling av privat sektor og jobbskaping, samt 
nasjonal ressursmobilisering. Dette vil være sen-
tralt for å skape ny økonomisk vekst etter pande-
mien.
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Inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst er økt

IFC har i regnskapsåret 2020 (juli 2019–juni 2020) 
bidratt til å skape om lag 2 millioner jobber. Ved å 
investere i fornybar energi, energieffektive 
urbane transportløsninger og konstruksjon av 
«grønne bygninger» ble klimautslipp redusert 
med 8,1 millioner tonn CO2. I 2020 fortsatte 
Norge, i partnerskap med Tyskland og Neder-
land, støtten til G20-initiativet for forbedret regel-
verk, økte innenlandske næringsinvesteringer og 
investeringer fra G20-land i Afrika, «Compact with 
Africa». Til tross for pandemien hadde disse lan-
dene en gjennomsnittlig høyere økonomisk vekst 
enn andre land i Afrika i 2020.

Ifølge målstyringsrapporten fra IFC ble de 
fleste reformmålene fra 2018, som skal tiltrekke 
seg private investorer i fondet Compact with 
Africa, nådd i 2020. I tillegg har Norge samarbei-
det med IFC i det tematiske fondet PRESS (Part-
nership for Resilient, Efficient and Sustainable 
SMEs), som er en rådgivningstjeneste for små og 
mellomstore bedrifter. Fondet hadde noe redusert 
aktivitet i 2020 pga. pandemien.

For privat sektor-utvikling i sårbare stater støt-
tet Norge fondet for konfliktrammede land i 
Afrika (Conflict-Affected States in Africa – CASA) 
sammen med Nederland og Irland. CASA bidro 
bl.a. med lover for leasing, forretningsregistre, 
kredittbyråer og kapasitetsbygging. Fondet er nå i 
en avslutningsfase, men en uavhengig evaluering 
konkluderte med at det burde videreføres. Som 
forlengelse av CASA, har Norge siden 2019 støttet 
en ny plattform i IFC hvor fondsarbeidet spesielt 
er innrettet mot sårbare stater i Sahel-regionen, 
Jemen og Afrikas horn for å utvikle privat sektor. 
Fondet har hatt noe redusert framdrift pga. pande-
mien.

Budsjett 2022

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) 
åpnet for kapitalpåfylling fra 2020. Norges bidrag 
pålydende totalt USD 38,1 mill. (314,8 mill. kro-
ner) innbetales over seks år (2020–2025).

Det foreslås bevilget totalt 106,7 mill. kroner 
for 2022. Det er en reduksjon på 17,3 mill. kroner 
sammenlignet med saldert budsjett for 2021, og 
skyldes at praksisen med å budsjettere med valu-
tabuffer avsluttes, og erstattes med overskridel-
sesfullmakt.

Det vises for øvrig til vedtak under romertall 
XII om deltakelse i kapitaløkninger og fondspåfyl-
linger i internasjonale banker og fond. Usikkerhet 

rundt endringer i valutakurser ved kapitaløknin-
ger håndteres ved en fullmakt til overskridelse, jf. 
forslag til vedtak under romertall III.

Post 75 Norfund – tapsavsetting

Post 95 Norfund – grunnfondskapital ved 
investeringer i utviklingsland

Bevilgningen dekker den årlige tilførselen av ny 
investeringskapital til Statens investeringsfond for 
næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund). 
Bevilgningen gis i form av grunnfondskapital og 
tapsavsetting, der tapsavsetting normalt utgjør 
25 pst. av tildelingen. Norfund bidrar til utvikling 
av lønnsomme virksomheter innenfor sektorene 
ren energi, finans, grønn infrastruktur og vekst-
kraftige bedrifter, som også inkluderer investerin-
ger i verdikjeden i landbruket.

Mål 2022

Norfunds investeringer i utviklingsland støtter 
flere bærekraftsmål, jf. Norfunds strategi, der de 
mest sentrale er bærekraftsmål 1 – Utrydde alle 
former for fattigdom, bærekraftsmål 7 – Sikre til-
gang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi 
til en overkommelig pris, bærekraftsmål 8 – 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig øko-
nomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle, bærekraftsmål 9 – Bygge robust 
infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraf-
tig industrialisering og bidra til innovasjon og 
bærekraftsmål 11 – Gjøre byer og bosetninger 
inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bære-
kraftige.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Det er skapt økonomisk utvikling og bærekraf-

tige arbeidsplasser i fattige land gjennom beva-
ring og utvikling av lønnsomme bedrifter.

– Det er investert i land med umodne kapital-
markeder.

Prioriteringer 2022

Norfunds prioriteringer er langsiktige og utmeis-
let i fondsvedtektene og presisert i fondets stra-
tegi. Norfund skal prioritere Afrika sør for Sahara 
og de minst utviklede landene med investeringer 
innenfor sektorer som gir høy utviklingseffekt. 
Det gjelder i fornybar energi, i finansielle institu-
sjoner, i vekstkraftige virksomheter og i grønn 
infrastruktur. For å styrke fornybarsatsingen vil 
Norfunds vedtekter endres, slik at investeringer i 
fornybar energi over tid bør utgjøre om lag 60 pst. 
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av total portefølje. Dette erstatter dagens føring 
om at investeringer i fornybar energi over tid bør 
utgjøre om lag halvparten av tilført kapital. Det 
forventes flere investeringer innenfor det nye sat-
singsområdet grønn infrastruktur. Inntekter fra 
salget av datterselskapet SN Power i oktober 2020 
skal reinvesteres, i hovedsak innenfor fornybar 
energi. I 2020 fastsatte Norfund posisjoner innen-
for klima, likestilling og miljømessige og sosiale 
forhold. Det vil bli lagt vekt på å følge opp posi-
sjonspapirene med konkrete resultater som bidrar 
til utviklingseffekter i investeringene. Det vil bli 
arbeidet for å utvikle nye investeringsprosjekter i 
en tidlig fase. Den nye ordningen for tidlig fase 
prosjektutvikling og risikoavlastning har vært nyt-
tig for dette formålet. Norfund vil i løpet av året 
sette i gang arbeidet med en ny strategi som skal 
gjelde fra 2023.

Rapport 2020

Det er skapt økonomisk utvikling og bærekraftige 
arbeidsplasser i fattige land gjennom bevaring og 
utvikling av lønnsomme bedrifter

Covid-19-pandemien preget året og gjorde det kre-
vende å utvikle nye prosjekter og inngå nye inves-
teringsforpliktelser fordi arbeidsprosesser ble 
endret eller stoppet opp. Det lot seg ikke gjøre å 
møte klienter på vanlig måte. Likevel ble det 
investert for 4,8 mrd. kroner i form av nye investe-
ringer og oppfølgingsinvesteringer i eksisterende 
virksomheter for å sikre videre drift og arbeids-
plasser. Ved utgangen av 2020 var det langsiktige 
overskuddet i porteføljen, målt som internrente 
(IRR) på 5,2 pst. i investeringsvaluta, mot 6,3 pst. i 
2019. Finansielt resultat for 2020 var -0,1 pst. målt i 
investeringsvaluta. Norfund investerer i hovedsak 
i amerikanske dollar.

Salget av datterselskapet SN Power i oktober 
2020 frigjorde drøyt 10 mrd. kroner til nye investe-
ringer gjennom Norfund. Det er en grunnleg-
gende idé at Norfund skal selge seg ut når andre 
kommersielle aktører kan overta Norfunds eie-
randel i virksomheter. På den måten kan Norfund 
reinvestere kapitalen der andre kommersielle 
aktører ikke er villige til å investere pga. høy 
risiko. På den måten styrkes Norfunds addisjona-
litet. Salget av SN Power bokføres i regnskapet for 
2021. Transaksjonen framkommer derfor ikke i 
resultatet for 2020.

Norfund hadde en forpliktet portefølje ved 
utgangen av året på 28,4 mrd. kroner.

Norfund samler årlig inn data om utviklingsef-
fekter fra virksomheter som fondet har investert i, 
direkte eller indirekte gjennom plattformer og 

fond. For årsrapporteringen i 2020 mottok Nor-
fund data fra mer enn 750 virksomheter (svarpro-
sent på 80 pst.), som viste at totalt 378 000 perso-
ner var sysselsatt i virksomheter som Norfund 
har investert i. 180 000 av disse var i Afrika. Kvin-
neandelen av den samlede sysselsettingen var 
34 pst., mens andelen ungdom (definert som 
yngre enn 25) var på 26 pst. Virksomhetene med 
rapportering for de siste to år rapporterte en sam-
let øking på opp mot 5 800 jobber i 2020.

Norfund har utviklet en ny metode for å måle 
utviklingseffekter. Modellen estimerer at indi-
rekte jobbeffekter av Norfunds investeringer i 
porteføljeselskapene bidro til 450 000 jobber ved 
kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører. I 
tillegg anslår Norfund at ytterligere 365 000 job-
ber støttes gjennom bruk av lønninger fra ansatte 
i Norfunds porteføljeselskaper og i selskapenes 
leverandørkjeder. Norfund bidro også indirekte til 
en rekke jobber ved å investere i kraftverk og i 
finansieringsinstitusjoner, da mange bedrifter er 
avhengig av tilgang til strøm og kapital for å 
kunne vokse. Ved å øke tilgangen til energi er det 
estimert at Norfund støtter 540 000 jobber, mens 
tilgangen til finans er estimert å støtte opp imot 
1,8 millioner jobber. Resultatene er basert på 
87 pst. av Norfunds kapital som er forpliktet og 
dermed bundet opp, direkte eller indirekte gjen-
nom plattformer og fond, som står for 246 000 
direkte jobber.

Virksomhetene i Norfunds portefølje betalte 
16,9 mrd. kroner i skatt og avgifter til myndighe-
tene i de landene virksomhetene operer i. Av 
denne summen ble 11,9 mrd. kroner betalt av 
virksomheter i Afrika. De siste to årene kunne 
virksomhetene som rapporterte til Norfund vise 
til 1,2 mrd. kroner i høyere skatteinnbetalinger for 
2020 enn for 2019. Det er en økning på 10 pst.

I 2020 finansierte Norfund 1 200 MW i ny 
energikapasitet, hvorav 700 MW var i fornybar. 
Den totale kapasiteten i porteføljen er nå 6 100 
MW, hvorav 4 500 MW er fra fornybare energikil-
der. Norfunds investeringer i distribuert energi 
bidro til at 1,9 millioner husholdninger fikk til-
gang på strøm gjennom mikro/mini-løsninger for 
distribusjon av strøm og solkraft produsert 
hjemme.

Norfunds direkteinvesteringer i finansinstitu-
sjoner med rapportering for de siste to årene, økte 
antallet kunder med 1,5 millioner i løpet av 2020. 
Finansinstitusjonene som Norfund har investert 
direkte i, leverte finansielle tjenester til 52 millio-
ner kunder ved utgangen av 2020. Gjennom 2020 
økte disse finansinstitusjonene sitt samlede utlån-
svolum med 40 mrd. kroner. Det totale utlånsvolu-
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met i den direkte porteføljen var 398 mrd. kroner 
ved årsslutt i 2020, og totalt 6 millioner kunder 
hadde fått tilgang til kreditt.

Det er investert i land med umodne kapitalmarkeder

Norfunds portefølje var investert med 53 pst. i 
Afrika sør for Sahara og med 39 pst. i de minst 
utviklede landene ved utgangen av 2020, i overen-
stemmelse med vedtektene og Norfunds strategi. 
Det er et sammensatt risikobilde som må tas hen-
syn til ved investeringer i disse markedene. Nor-
fund har god kunnskap om lokale forhold etter 
mange år som minoritets-investor i utviklingsmar-
kedene, der Norfund i hovedsak investerer med 
egenkapital som gir mest utviklingseffekt. I 2020 
investerte Norfund, delvis som en følge av covid-
19, mer gjennom fond og lånefinansiering.

Oppfølging av svindel

Norfund opplevde en alvorlig hendelse i 2020 da 
fondet ble utsatt for en svindel av 100 mill. kroner 
i forbindelse med et oppgjør. Norfund har gjen-
nomført en rekke tiltak for å sikre fondet mot til-
svarende i framtiden, og har bidratt med å dele 
erfaringer med andre aktører for å unngå at andre 
blir utsatt for det samme. Utenriksdepartementet 
har fulgt opp denne saken i eierstyringsdialogen.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1 678,2 mill. kroner for 2022, 
fordelt med 438,3 mill. kroner på post 75 Norfund 
– risikokapital og 1 239,9 mill. kroner på post 95 
Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i 
utviklingsland. Dette er på samme nivå som sal-
dert budsjett for 2021.

Post 76 Norfund klimainvesteringsfond – 
risikokapital

Denne posten dekker risikokapital for det nye 
klimainvesteringsfondet som regjeringen fore-
slår å opprette og som skal forvaltes av Norfund. 
Mandatet og risikoen selskapet skal ta som omta-
les nedenfor, sammen med erfaringer med andre 
statlige investeringsselskaper, tilsier at ikke all 
kapital som bevilges kan behandles som en låne-
transaksjon/formuesomplassering i kapitalregn-
skapet. Forutsetningen for at investeringer skal 
behandles som lånetransaksjon/formuesomplas-
seringer er en forventning om avkastning tilsva-
rende alternative plasseringer, jf. skillet som 

omtales nærmere i Gul bok. Regjeringen foreslår 
at 25 pst. av kapitalen som tilføres selskapet 
bevilges som risikokapital og ikke føres i statens 
kapitalregnskap.

Post 96 Norfund klimainvesteringsfond – 
kapitalinnskudd

Bevilgningen dekker tilførsel av investeringskapital 
til Norfund for å følge opp mandatet for et nytt kli-
mainvesteringsfond. I tråd med forpliktelsene i 
Parisavtalen skal industrilandene årlig bidra med 
over 860 mrd. kroner til klimafinansiering i utvi-
klingsland for å støtte disse både med klimatiltak 
og tilpasning. Klimainvesteringsfondet vil bidra til 
dette ved å redusere eller unngå klimagassutslipp 
fra kraftsektoren, særlig fra kullkraftverk, gjennom 
investeringer i fornybar energi i utviklingsland. 
Fondet skal utløse investeringer som ellers ikke 
ville blitt realisert og yte risikoavlastende kapital. 
Fondet kan benytte egnede finansielle virkemidler 
(egenkapital, lån, garantier mv.) for å nå formålet. 
Fondets investeringer skal foretas på kommersielt 
grunnlag innenfor de rammer som følger av man-
datet. Enkeltinvesteringer skal gjøres på tilsva-
rende vilkår som kommersielle medinvestorer. 
Fondets investeringer skal være i samsvar med 
nasjonale klima- og energiplaner i de landene det 
investeres i. 

Mandat og investeringsstrategi for fondet er 
under utarbeidelse. ODA-godkjenning vil avhenge 
av fondets innretning. Regjeringen legger opp til 
at fondet skal yte risikoavlastende kapital, i likhet 
med Norfunds ordinære mandat. Fondet vil kapi-
taliseres gjennom 1 mrd. kroner overført fra Nor-
funds overskuddskapital og til sammen 1 mrd. 
kroner tilført over statsbudsjettet i 2022.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte opp under bærekraftsmål 
13 – Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, bære-
kraftsmål 7 – Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig 
og moderne energi til en overkommelig pris, og 
bærekraftsmål 8 – Fremme varig, inkluderende 
og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting 
og anstendig arbeid for alle. Bevilgningen skal 
bidra til å nå følgende mål:
– Klimagassutslipp fra energisektoren er redu-

sert ved å erstatte fossil kraftproduksjon med 
fornybar energi i utviklingsland.

– Tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne 
fornybar energi til en overkommelig pris er økt.
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– Det er skapt økonomisk utvikling og bærekraf-
tige arbeidsplasser gjennom investeringer i for-
nybar energi i utviklingsland.

Prioriteringer 2022

Mandat, vedtekter og investeringsstrategi for 
klimainvesteringsfondet vil bli utarbeidet med 
sikte på at fondet er operativt i 2022.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1 mrd. kroner for 2022, for-
delt med 250 mill. kroner på post 76 Norfund 
klimainvesteringsfond – risikokapital og 750 mill. 
kroner på post 96 Norfund klimainvesteringsfond – 
kapitalinnskudd.

Kap. 163 Klima, miljø og hav

Klimaendringene er en av de største truslene mot 
menneskeheten, med ødeleggende konsekvenser 
for mennesker, miljø og økonomisk utvikling.

Effektene av global oppvarming rammer gjen-
nomgående de fattigste landene og de mest sår-
bare gruppene hardest. Uten tilpasningstiltak vil 
klimaendringene føre til en nedgang i global land-
bruksproduksjon på opp mot 30 pst. fram mot 
2050. Regjeringen styrker derfor støtten til klima-
tilpasning, forebygging av klimarelaterte 
katastrofer og sultbekjempelse og lanserte i april 
2021 en strategi som legger rammene for dette 
arbeidet. Arbeidet for klimatilpasning styrkes med 
500 mill. kroner i regjeringens budsjettforslag for 
2022, jf. omtale under følgende poster:
– Kap. 159, post 75 Afrika
– Kap. 159, post 76 Asia
– Kap. 159, post 77 Latin-Amerika og Karibia
– Kap. 162, post 71 Matsikkerhet, fisk og landbruk
– Kap. 163, post 70 Miljø og klima
– Kap. 170, post 70 Sivilt samfunn
– Kap. 172, post 71 Regionale banker og fond

Det er et økende press på havmiljøet og marine 
ressurser over hele verden. Helhetlig havforvalt-
ning er en forutsetning for sunne og produktive 
hav, og dermed for å oppnå bærekraftsmålene om 
bl.a. fattigdomsbekjempelse, jobbskaping og 
bekjempelse av sult. Havøkonomien kan også gi 
et viktig bidrag til nødvendige utslippsreduksjo-
ner for å nå klimamålene verdenssamfunnet har 

satt seg. Regjeringen vil fortsette arbeidet for økt 
internasjonal forståelse av sammenhengen mel-
lom bærekraftig bruk av havet og god miljøtil-
stand. Marin forsøpling er en av de raskest vok-
sende miljøproblemene vi står overfor. Med hav-
strømmene blir avfall spredd til kyst og strender i 
nærheten av avfallskilden, men også til områder 
langt unna. Regjeringen forpliktet seg i 2018 til å 
bruke 1,6 mrd. kroner på bistandsprogrammet 
mot marin forsøpling over fire år. Denne forplik-
telsen vil bli etterlevd i løpet av 2024.

Post 70 Miljø og klima, kan overføres

Bevilgningen dekker støtte til klima- og miljøinn-
satser, herunder tiltak som bidrar til å gjennom-
føre Parisavtalen, bærekraftsmålene, Konvensjo-
nen for biologisk mangfold og andre internasjo-
nale miljøavtaler og prosesser, samt Sendai-ram-
meverket for forebygging av klima- og natur-
katastrofer.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, og bære-
kraftsmål 15 – Beskytte, gjenopprette og fremme 
bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf-
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, 
stanse og reversere landforringelse samt stanse 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Miljø og klima, kan overføres 1 348 941 1 128 218 1 484 431

71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, 
kan overføres 387 987 331 967 156 967

Sum kap. 163 1 736 928 1 460 185 1 641 398
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tap av artsmangfold. Bevilgningen skal bidra til å 
nå følgende mål:
– Miljøet på land og i havet er bedre beskyttet.
– Utslippene av klimagasser er begrenset.
– Tilpasningen til konsekvensene av klima-

endringer er forbedret.
– Motstandsdyktighet mot klimarelaterte natur-

katastrofer er styrket.

Prioriteringer 2022

Norsk innsats skal i hovedsak gå til finansiering 
av tiltak for klimatilpasning, forebygging av klima-
relaterte katastrofer og utslippsreduksjoner i utvi-
klingsland og støtte til internasjonalt miljøsamar-
beid.

I 2022 prioriteres oppfølgingen av regjerin-
gens strategi for klimatilpasning, sult og sårbar-
het, inkludert støtte til varslingssystemer og kli-
matjenester, klimatilpasset matproduksjon og inn-
ovative finansieringsordninger. Videre vil støtte 
for å gjennomføre det nye globale rammeverket 
for naturmangfold 2021–2030 stå sentralt. Støtte til 
naturbaserte løsninger vil bli prioritert; både i 
arbeidet for klima og biologisk mangfold på land 
og i oppfølgingen av konklusjonene fra Høynivå-
panelet for en bærekraftig havøkonomi. Støtten til 
de sentrale finansieringsmekanismene under de 
globale klima- og miljøavtalene vil videreføres.

Tiltak under posten skal bl.a. bidra til å følge 
opp Handlingsplanen for bærekraftige mat-
systemer som ble lansert i 2019 og sees i sammen-
heng med bevilgningen under kap. 162 Næringsut-
vikling, landbruk og fornybar energi, post 71 Mat-
sikkerhet, fisk og landbruk.

Rapport 2020

Miljøet er bedre beskyttet

Den globale miljøfasiliteten (GEF) mottok i 
2020 130 mill. kroner i støtte fra Norge. GEF god-
kjente finansiering til prosjekter innenfor utslipps-
reduksjon, vern av biologisk mangfold, havressur-
ser, marin forsøpling, bærekraftige matsystemer 
og kjemikalier for over USD 1 mrd. med samfinan-
siering planlagt for USD 6,4 mrd. Målene for de 
flerårige prosjektene godkjent i 2020 er at 4,7 mil-
lioner hektar land skal restaureres, CO2-utslipp 
skal reduseres med 296 millioner tonn, og at 26 
millioner hektar marine verneområder og 22 milli-
oner hektar med verneområder på land vil bli opp-
rettet.

Norsk støtte til FNs miljøprogram (UNEP) 
gikk til arbeidsprogrammet rettet mot klima, tap 
av natur og forurensing. Det gikk også til å styrke 

UNEPs arbeid med bærekraftige matsystemer og 
til aktiviteter mot konsekvensene av covid-19. 
UNEP ga flere land faglige råd om hvordan de kan 
sikre grønn og inkluderende gjenoppbygging.

I Haiti bidro norsk støtte til FNs miljøprogram 
(UNEP), til å utbedre elvebredder og våtmarks-
områder i tilknytning til Macaya nasjonalpark. Et 
program for overvåkning av Macaya-parken og til-
hørende liv i havet ble etablert og gjennomført. 
Dette styrket motstandsdyktigheten mot klimare-
laterte naturkatastrofer og beskyttet miljøet 
bedre.

I Myanmar bidro norsk bistand til å styrke 
beskyttelsen av sårbar natur og økosystemer. 
Norge støttet myndighetene i utviklingen av stra-
tegier og forvaltningsplaner, og finansierte opplæ-
ring av relevante myndigheter, miljøkartlegginger 
og fysisk utstyr. Til sammen styrket de norske 
bidragene det formelle vernet av sårbare områder, 
og myndighetenes kunnskapsgrunnlag og kapasi-
tet til å håndheve relevante verneregimer.

Informasjonssenteret GRID-Arendal utviklet 
bl.a. løsninger for å bevare økosystemer og øko-
systemtjenester og bisto sårbare stater med satel-
littovervåking og droneteknologi for å forhindre 
ulovlig fiske og ulovlig handel med kjemikalier.

Prosjektet Biodiversity Finance Initiative 
(BIOFIN) bidro til å flytte fokus i utviklingsland 
fra bistand til å mobilisere nasjonale ressurser. 
Som motvekt mot bortfall av inntekter grunnet 
redusert turisme gjennomførte BIOFIN i 2020 
store kampanjer for å samle inn penger til inntekt 
for nasjonalparker i Filippinene, Thailand, 
Ecuador og Costa Rica. Dette bidro til å bevare 
arbeidsplasser og bærekraftig forvaltning av 
områdene.

For første gang ble den globale utdelingen av 
Ekvatorprisen avholdt virtuelt, som del av «The 
Nature for Life Hub», samtidig med toppmøtet om 
biodiversitet under åpningen av FNs generalfor-
samling i september 2020. Det økte oppmerksom-
heten om, og anerkjennelsen av, lokale- og 
urfolksgruppers arbeid med å fremme bærekraf-
tige løsninger gjennom naturbaserte initiativ.

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) 
lanserte i 2020 en global standard for naturba-
serte løsninger på samfunnsutfordringer der det 
tas utgangspunkt i naturlige prosesser og økosys-
tem. Rapporten «Common Ground» skal bidra til 
å bygge bro mellom landbrukssektoren og natur-
verninteresser. IUCN satte i 2020 også søkelys på 
hvordan covid-19 påvirket urfolk og verneområ-
der. ICUN styrket også arbeidet med organisasjo-
nens grønne liste, et verktøy som anerkjenner og 
styrker veldrevne nasjonalparker.
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Utslipp av klimagasser er begrenset

Norge støttet Det grønne klimafondet (GCF) med 
1 mrd. kroner i 2020. GCF har siden 2015 bidratt 
med USD 8,4 mrd. til 173 prosjekter med totale 
investeringskostnader på USD 30,3 mrd. Utslipps-
reduksjoner av prosjekter godkjent i perioden 
2015–2020 forventes å bli 1,8 gigatonn CO2-
ekvivalenterekvivalenter. Ved tildeling av midler 
søker fondet en 50:50 balanse mellom utslippsre-
duksjoner og klimatilpasning.

I styret arbeidet Norge for at GCF skulle 
levere effektivt i henhold til mandatet og at pro-
sjekter skulle bidra til reelle endringer og klima-
effekt. Videre arbeidet Norge for at tilgangen til 
fondets midler skulle forenkles og effektiviseres, 
at samarbeidet med privat sektor skulle styrkes, 
og at fondet skulle støtte resultatbaserte løsnin-
ger, inkl. tiltak mot avskoging og skogforrin-
gelse.

Norsk støtte til det nasjonale karbonsenteret i 
Tanzania bidro til et kompetansesenter for måling 
av utslipp. Senteret har fått ansvaret for å måle 
utslipp i sektorene som er inkludert i Tanzanias 
utkast til plan for utslippsreduksjoner. I 2020 støt-
tet Norge etableringen av et sekretariat, en fagråd-
givergruppe og en styringsgruppe til et prosjekt 
for interdepartemental koordinering av REDD+ i 
Tanzania.

Tilpasningen til konsekvensene av klimaendringer er 
forbedret og motstandsdyktighet mot klimarelaterte 
naturkatastrofer er styrket

Regjeringen fortsatte arbeidet med å styrke klima-
tilpasning og forebygging av klimarelaterte natur-
katastrofer. I 2020 ble det utarbeidet en strategi 
for innrettingen av dette arbeidet.

Norsk støtte til klimatilpasning og katastrofe-
forebygging gikk i 2020 til både globale, regio-
nale, nasjonale og lokale organisasjoner.

Det grønne klimafondet (GCF) ga 48 pst. av til-
delte midler til klimatilpasningstiltak og har 
beregnet at nesten 500 millioner mennesker nyter 
godt av denne støtten. Fondet har også som mål å 
bevilge minimum 50 pst. av midlene til klimatil-
pasning til spesielt sårbare land, inkludert de 
minst utviklede landene, små øystater og afrikan-
ske land. Denne andelen er nå på 68 pst.

Støtten til FNs organ for katastrofeforebyg-
ging (UNDRR) økte, og de bidro bl.a. til å utvikle 
og igangsette regionale og nasjonale planer for 
katastrofeforebygging. Verdensbankens fasilitet 
for katastrofeforebygging (GFDRR) bidro til risi-
koforebygging i sårbare stater og regioner.

Støtten til Tilpasningsfondet under klimakon-
vensjonen ble videreført i 2020. Totalt har fondet 
støttet 114 tilpasningsprosjekter i de mest sårbare 
samfunnene i utviklingsland, og nådd rundt 27 
millioner mottakere. Av fondets 32 nasjonale pro-
sjektpartnere er halvparten lokalisert i de minst 
utviklede landene og i små øystater.

I samarbeid med Verdens meteorologiorgani-
sasjon (WMO) og det globale rammeverket for 
klimatjenester (GFCS) bidro Norge til å styrke 
vær- og klimatjenester i Malawi og Tanzania.
NORCAP-ekspertise som ble sekondert til nasjo-
nale og regionale institusjoner i Afrika bidro til å 
bygge kapasitet innen klimatjenester og til å sette 
opp systemer for at informasjon om vær og klima 
når ut til relevante brukere. Meteorologisk insti-
tutt fortsatte arbeidet med å gjøre data og pro-
gramvaren bak Yr.no mer tilgjengelig for utvi-
klingsland, men planlagt arbeid i Malawi og Tan-
zania ble utsatt på grunn av covid-19.

Med norsk støtte bygget Asian Disaster Prepa-
redness Centre (ADPC) motstandskraft mot kli-
marelaterte katastrofer i kystbyer i Myanmar og 
Vietnam. Arbeidet ble forsinket på grunn av reise-
restriksjoner som følge av covid-19.

Klima- og miljøsamarbeidet i regi av Internati-
onal Centre for Integrated Mountain Develop-
ment (ICIMOD) i Himalaya regionen ble styrket i 
2020 gjennom forskningsprosjekter og lokale for-
søkspiloter. Disse resulterte i ny kunnskap, kon-
krete politiske planer og oppfølgingstiltak i de åtte 
medlemslandene. I Nepal brukte myndighetene 
kunnskapen til å utvikle retningslinjer for klimas-
marte landsbyprogrammer.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1 484,4 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 356,2 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen skal i 
hovedsak benyttes til oppfølging av strategien for 
klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte 
katastrofer og sultbekjempelse. I tillegg foreslås 
det å øke bidraget til Den globale miljøfasiliteten 
(GEF) med 130 mill. kroner, 90 mill. kroner til Til-
pasningsfondet og 20 mill. kroner til FNs partner-
skap for handling om grønn økonomi (PAGE).

Det vises for øvrig til forslag til vedtak under 
romertall XII, pkt. 4 om kapitalpåfylling i Den glo-
bale miljøfasiliteten (GEF) med inntil 1,04 mrd. 
kroner i perioden 2022–2025 og pkt. 9 om påfyl-
ling i det multilaterale fondet under Montreal-
protokollen, samt forslag til vedtak under romer-
tall VI og romertall X om Det grønne klimafondet 
(GCF).
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Post 71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin 
forsøpling, kan overføres

Denne bevilgningen dekker tiltak for å følge opp 
regjeringens politikk for bærekraftig bruk og 
beskyttelse av hav og marine ressurser. Havinn-
satsen legger vekt på sammenhengen mellom 
bærekraftig bruk av havet og god miljøtilstand. 
Innsatsen mot marin forsøpling gir også viktige 
bidrag til global helse og målet om sunne og rene 
hav. Regjeringens innsats for rene, sunne og pro-
duktive hav er tverrsektoriell og finansieres følge-
lig over en rekke poster i statsbudsjettet, her-
under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig sam-
arbeid, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samar-
beid, kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og forny-
bar energi, post 71 Matsikkerhet, fisk og landbruk, 
og kap. 163 Klima, miljø og hav, post 70 Miljø og 
klima.

Mål 2022

Bevilgningen skal særlig støtte bærekraftsmål 14 
– Bevare og bruke hav og marine ressurser, på en 
måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Havets ressurser er bærekraftig forvaltet og 

marine økosystemer er beskyttet.
– Marin forsøpling og annen marin forurensing i 

utviklingsland er redusert.
– Havrelaterte tiltak har bidratt til reduserte kli-

magassutslipp.

Prioriteringer 2022

Havet og havøkonomien gir et kraftfullt bidrag til 
arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Havet er 
utsatt for klimaendringer, forsuring, tap av biodi-
versitet, overfiske og forurensing. Regjeringen vil 
fortsette å styrke det internasjonale samarbeidet 
om havpolitiske spørsmål og bidra til økt interna-
sjonal forståelse for sammenhengen mellom hav-
ets økonomiske betydning og havets miljøtilstand.

I 2022 vil regjeringen prioritere støtte til utvik-
lingen av bærekraftig havøkonomi i utviklingsland 
i tråd med konklusjonene fra Høynivåpanelet for 
en bærekraftig havøkonomi, herunder bidrag til 
jobbskaping. Bistandsprogrammet mot marin for-
søpling skal gjennomføres i perioden 2019–2024, 
istedenfor 2019–2022. Programmet vil arbeide for 
å styrke globale forpliktelser og nasjonale og regi-
onale virkemidler for å forhindre marin forsøpling 
og mikroplast. Støtte til bedre avfallshåndtering 
og opprydning av plastavfall i samarbeidsland vil 
være sentralt. Innsats for reduserte klimakonse-

kvenser for havet, herunder utvikling av grønn 
skipsfart i utviklingsland vil prioriteres. Regjerin-
gen vil støtte den globale innsatsen mot ulovlig, 
urapportert og uregulert fiske og fiskekriminalitet 
i utviklingsland.

Videreutvikling og oppskalering av kunn-
skapsprogrammet Hav for utvikling finansieres 
under kap. 161 Utdanning, forskning og faglig sam-
arbeid, post 72 Kunnskapsbanken og faglig samar-
beid fra 2022.

Under bistandsprogrammet mot marin forsøp-
ling vil regjeringen fortsette samarbeidet med 
multilaterale og private aktører, forskningsinstitu-
sjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner for å fore-
bygge og redusere marin forsøpling. Det regio-
nale nedslagsfeltet vil i hovedsak være Asia, 
Afrika og små øystater. Det vil inngås nye avtaler 
med samarbeidspartnere som har Afrika som geo-
grafisk nedslagsfelt, samt aktører som arbeider 
særskilt med sårbare grupper.

Rapport 2020

Forvaltningen av havet er mer bærekraftig og marine 
økosystemer er bedre beskyttet

Kunnskapsprogrammet Hav for utvikling inngikk 
partnerskap med flere multilaterale aktører i 2020. 
For å bidra til å gjennomføre konklusjonene fra 
Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, 
støttet Norge arbeidet i Verdensbankens flergiver-
fond PROBLUE for at kyststater sikrer bærekraf-
tig havforvaltning i hele sin økonomiske sone. 
Fondet godkjente støtte til 49 prosjekter til en 
verdi av over 387 mill. kroner. Formålet er at sam-
arbeidsland skal identifisere tiltak for å håndtere 
marin forsøpling, skaffe data og kunnskap som 
grunnlag for beslutninger som skal regulere ulike 
sektorer, samt tiltrekke investeringer for en blå 
økonomi.

Havretten er en viktig forutsetning for en 
bærekraftig havøkonomi. Det ble som del av Hav 
for utvikling etablert en fireårig avtale med FNs 
havrettskontor (DOALOS) i 2020. En rekke kon-
sultasjoner med samarbeidsland ble gjennomført 
for å kartlegge kapasitetsutfordringer.

Et styrket internasjonalt rammeverk for hav-
forskning er et viktig premiss for å oppnå god hav-
forvaltning og bærekraftige havøkonomier. Norge 
er en av de største bidragsyterne til FNs havkom-
misjon (Den internasjonale oseanografiske kom-
misjon, IOC). I 2020 gikk støtten til å planlegge 
FNs tiår for havforskning (2021–2030) og å plan-
legge kapasitetsutvikling på kyst og havforvalt-
ning i utviklingsland.
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Indonesia og Mosambik er pilotland for institu-
sjonssamarbeid i Hav for utvikling, i tillegg til Den 
afrikanske union (AU). I 2020 ble havforvaltnin-
gen i landene kartlagt, som et første skritt for å 
etablere institusjonssamarbeid innen helhetlig 
havforvaltning. Det ble også innledet dialog med 
myndighetene, samt med AU om støtte til å følge 
opp deres strategi for blå økonomi. På grunn av 
pandemien ble arbeidet forsinket.

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske og fis-
kekriminalitet er en vesentlig trussel mot bære-
kraftige hav. Gjennom Blue Justice-initiativet bisto 
Norge utviklingsland i arbeidet mot grenseover-
skridende organisert kriminalitet i fiskerinærin-
gen gjennom samarbeid på tvers av etater. Pro-
sjektet Blue Resilience i regi av FNs utviklingspro-
gram (UNDP) bisto utviklingsland med å identifi-
sere gode modeller for slikt samarbeid. Et annet 
prosjektsamarbeid er Blue Justice Community, 
der det ble utviklet en digital samhandlingsplatt-
form i samarbeid med Samferdselsdepartementet 
og Barents Watch. Det ble også etablert prosjek-
ter mot moderne slaveri i fiskerinæringen i samar-
beid med Den internasjonale arbeidstakerorgani-
sasjonen (ILO), FNs kontor for narkotika og kri-
minalitet (UNODC), Den internasjonale organisa-
sjonen for migrasjon (IOM) og et kystvaktpro-
sjekt i Det indiske hav. I Sør-Afrika ble det gitt 
støtte til prosjektet FishFORCE i regi av Nelson 
Mandela University Fisheries Law Enforcement 
Academy i 2020. I 2020 mottok 236 personer opp-
læring ved akademiet.

Under det bilaterale norsk-sørafrikanske 
forskningsprogrammet SANOCEAN ble ti for-
skingsprosjekter godkjent innenfor temaer som 
akvakultur, effekten av mikroplast i avfallsvann, 
økonomisk utnytting av tareskog osv.

Marin forsøpling og forurensing i utviklingsland er 
redusert

I Indonesia inngikk det private selskapet Syste-
mIQ og Avfall Norge et samarbeid om å forbedre 
avfallshåndteringen i Øst-Java. SystemIQ har 
siden oppstarten i 2018 bidratt til at 84 174 men-
nesker i byen Muncar har fått tilgang til avfalls-
håndtering for første gang, og til at det er samlet 
inn 9 246 tonn avfall og 1 253 tonn plast der. Avfall 
Norge gjennomfører et opplæringsprogram i 
avfallshåndtering og bistår lokale myndigheter i 
arbeidet med lokale avfallsplaner.

I India bidro Norge til at de lokale myndighe-
tene i Agra inngikk en avtale med Centre for Sci-
ence and Environment (CSE) om opplæring i 
avfallssortering og for å forhindre at plastavfall 

ender opp i Yamunaelven. En studie fra Norsk 
Institutt for vannforskning (NIVA) og deres 
indiske samarbeidspartnere om pandemiens kon-
sekvenser for søppelplukkere i uformell sektor 
fikk god respons og mediedekning i India.

Den sørafrikanske organisasjonen Sustaina-
ble Seas Trust er sekretariat for African Marine 
Waste Network (AMWN), som består av 38 afri-
kanske kyst- og øystater. I samarbeid med Wes-
tern Ocean Science Association (WIOMSA) ble 
det etablert et regionalt overvåkingsprogram for 
marin forsøpling der syv afrikanske land deltar. 
Mye av arbeidet foregikk virtuelt i 2020.

Norsk institutt for vannforskning og Miljødi-
rektoratet samarbeidet med kinesiske myndigheter
for å redusere utslippene av plast og annet avfall 
til havet. På tross av covid-19 hadde prosjektet god 
framdrift i oppstartsåret, og bidro bl.a. til økt 
kunnskap om sammenhengen mellom marin for-
søpling og bruk av plast i landbruksnæringen og 
emballasje i tilbringertjenester. Prosjektet bidro 
også til regionalt og globalt samarbeid for å kart-
legge omfanget av marin forsøpling og havplast.

I Vietnam bidro norsk støtte gjennom UNDP 
til å utvikle integrerte og effektive modeller for 
organisering av avfallsinnhenting i fem byer. Pro-
sjektet styrket bevisstheten rundt plastavfall. Det 
ble også etablert en budskapsplattform for videre-
formidling av prosjektets resultater til andre byer i 
Vietnam og til andre sørøst-asiatiske land.

Norsk støtte bidro til at FNs miljøprogram 
(UNEP) utarbeidet tolv regionale handlingsplaner 
mot marin forsøpling i regioner i Afrika og Asia, 
og støttet iverksettelse av planene.

Både Sekretariatet for Basel-, Rotterdam- og 
Stockholmkonvensjonene (BRS) og Den interna-
sjonale kriminalpolitiorganisasjonen (INTERPOL) 
styrket samarbeidet for å håndheve internasjonal 
regulering av det globale plastavfallsmarkedet. 
BRS-sekretariatet gjennomførte i 2020 opplæring 
av tollvesenet og myndighetene i Ghana, i tillegg til 
et pilotprosjekt om innsamling av fiskenett for gjen-
vinning. INTERPOL bidro til å styrke utviklings-
lands etterforskningskapasitet på marin forurens-
ning fra både sjøbaserte og landbaserte kilder.

UNDP arrangerte innovasjonskonkurransen 
Ocean Innovation Challenge i Thailand og Viet-
nam. Resultatet var mange gode løsninger. Et 
eksempel er fiskekasser av nedbrytbart kokos-
nøttskall i stedet for plast, som anslagsvis vil 
kunne skape 100 arbeidsplasser, øke inntekten for 
kokosnøttbønder og redusere plast i havet med 50 
tonn per år. UNDP bidro til å finne privat finansier-
ing til løsninger og koble de til kommuner som 
var interessert i å bli pilotprosjekt for produktene.
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Flere organisasjoner, inkludert WWF Norge, 
bidro til oppslutning om å arbeide for en global 
avtale på marin forsøpling.

Klimatilpasning, forebygging og bekjempelse av sult

Norge støttet FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) 
med bistand til utviklingslands arbeid med å redu-
sere klimagassutslipp fra skipsfarten gjennom 
prosjektet GreenVoyage 2050. Dette vil bidra til 
IMOs mål om å halvere utslippene fra internasjo-
nal skipsfart innen 2050. I 2020 ble tolv utviklings-
land valgt som partnere i prosjektet, og arbeidet 
med å utvikle en arbeidsplan for prosjektets første 
fase ble startet.

Hav for utvikling-programmet tilrettela for økt 
matsikkerhet og sultbekjempelse gjennom å 

inngå flere regionale samarbeid, bl.a. med FNs 
organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) for 
støtte til styrket økosystembasert forvaltning i 
Bengalbukta.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 157 mill. kroner for 2022. 
Dette er en reduksjon på 175 mill. kroner sam-
menlignet med saldert budsjett for 2021.

Reduksjonen skyldes at bistandsprogrammet 
mot marin forsøpling er redusert med 80 mill. kro-
ner. I tillegg foreslås det å flytte 95 mill. kroner til 
programmet Hav for utvikling fra posten til kap. 
161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, post 
72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid.

Kap. 164 Likestilling

Post 70 Likestilling, kan overføres

Grunnlaget for arbeidet med likestilling er forplik-
telsene nedfelt i FNs kvinnekonvensjon, hand-
lingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing og 
befolkningskonferansen i Kairo, sikkerhetsråds-
resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet og 
bærekraftsmålene.

Det vil i 2022 bli utarbeidet en ny handlings-
plan for kvinners rettigheter og likestilling. Priori-
teringene i denne handlingsplanen, sammen med 
handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet 
(2019–2022), den internasjonale strategien mot 
skadelige skikker (2019–2023), og strategien mot 
moderne slaveri, legger føringer for ordningene 
under dette kapittelet. Bevilgningene under dette 
kapittelet vil kunne benyttes til tiltak som motvir-
ker konsekvensene av covid-19-pandemien, som 
rammer de mest sårbare hardest.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 5 – Oppnå 
likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 
og bærekraftsmål 16 – Fremme fredelige og inklu-
derende samfunn med sikte på bærekraftig utvik-
ling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivå.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Jenters og kvinners rettigheter, deltakelse og 

posisjon i samfunnet er styrket.
– Jenters og kvinners tilgang til seksuell og 

reproduktiv helse og rettigheter er styrket.
– Vold mot kvinner og jenter, inkludert skadelige 

skikker, er redusert.
– Gjennomføringen av kvinner, fred og sikker-

hetsforpliktelser er styrket.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Likestilling, kan overføres 362 324 158 319 158 319

71 FNs organisasjon for kvinners rettigheter og  
likestilling (UN Women), kan overføres 100 000 100 300 100 300

72 FNs befolkningsfond (UNFPA) 530 000 453 600 589 600

73 Sårbare grupper, kan overføres 492 878 522 000 637 000

Sum kap. 164 1 485 202 1 234 219 1 485 219
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Prioriteringer 2022

Norge vil arbeide for å unngå at covid-19-pande-
mien gir et varig tilbakeslag for kvinners og jen-
ters formelle og reelle rettigheter, og bidra til 
framgang for likestilling. Bekjempelse av skade-
lige skikker er spesielt relevant og vil bli priori-
tert. Norge vil fremme likestilling og oppfølging 
av de internasjonale forpliktelsene fra Generation 
Equality Forum, en markering og oppfølgingen av 
25-års jubileet for handlingsplanen for kvinners 
rettigheter fra FNs kvinnekonferanse i Beijing 
(Beijing +25).

Rapport 2020

Jenters og kvinners rettigheter og posisjon i samfunnet 
er styrket

Presset mot kvinners rettigheter og likestilling 
globalt fortsatte i 2020 og ble ytterligere økt ved 
covid-19-pandemien og påfølgende smitteverntil-
tak. Dette bidro særskilt til nedgang i kvinners 
økonomiske deltakelse og økt ubetalt omsorgsar-
beid. Vold mot kvinner og jenter økte og det var 
mangel på tjenester for voldsofre. Samtidig var det 
et økt press mot kvinners seksuelle og reproduk-
tive helse og rettigheter.

Norge ga støtte til organisasjoner som bidro til 
økt tilgang til prevensjon, seksualitetsundervis-
ning og trygge aborter. FNs befolkningsfond 
(UNFPA) fortsatte arbeidet støttet av Norge med 
programmet for å gi seksualitetsundervisning 
utenfor skolen i Colombia, Etiopia, Ghana, Iran og 
Malawi. Programmet henvender seg til de mest 
sårbare, inkludert lesbiske, homofile, bifile, trans-
personer og interkjønnpersoner (LHBTI), unge 
urfolk, unge med funksjonsnedsettelse og unge i 
fengsel.

Arbeidet mot skadelige skikker ble styrket i 
2020. Støtte til FNs fellesprogrammer mot hen-
holdsvis kjønnslemlestelse og barneekteskap, 
samt UNFPAs program mot preferanse for søn-
ner, spilte en sentral rolle i satsingen. Evaluerin-
ger gjennomført i 2019, samt løpende uavhengig 
forskning, har dokumentert at fellesprogram-
mene har gitt betydelige resultater. Pandemien 
medførte tilbakeslag i arbeidet mot skadelige 
skikker i mange land, og det var behov for nye til-
nærminger for å nå målene. Informasjon gjennom 
radio, styrking av nødtelefonsentraler og virtuelt 
sosialarbeid var noen av arbeidsmetodene for å 
forhindre skadelige skikker i den nye situasjonen.

En ettårig avtale med FNs organisasjon for 
kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) 
til FNs fond for å få slutt på vold mot kvinner og 

jenter, bidro til bekjempelse av alle former for 
vold. I 2020 ga fondet støtte til 150 prosjekter i 71 
land. Fondets tilskuddsmottakere meldte at det 
under pandemien var en betydelig økning i vold 
mot kvinner og jenter, og begrenset tilgang til 
rettshjelp, helse og sosial sikkerhet. Lokalt 
baserte kvinne- og sivilsamfunnsorganisasjoner 
utviklet tidlig varslingssystemer og ble avgjø-
rende førstelinjeaktører i å bekjempe volden.

I 2020 ble 18 sivilsamfunnsorganisasjoner støt-
tet med til sammen 81 mill. kroner. Støtte til flere 
sivilsamfunnsorganisasjoner i Tanzania bidro til 
styrket økonomisk uavhengighet hos kvinner, 
som kombinert med lese- og skriveopplæring har 
økt kvinnerepresentasjonen i lokale styringsorga-
ner.

I Somalia har BBC Media Action kringkastet 
37 sendinger om kvinners rettigheter og håndte-
ring av koronapandemien til lyttere over hele lan-
det. 188 lokalsamfunn i Gambia, Guinea, Guinea 
Bissau og Mali gjennomførte undervisningspro-
gram om bl.a. kvinners rettigheter med støtte fra 
organisasjonen Tostan.

Støtte til kvinners økonomiske deltakelse på 
Haiti bidro til at om lag 3 000 kvinner fikk opplæ-
ring i klimavennlig landbruk, og hjelp til lagring 
og markedsføring av sine produkter.

I Pakistan bidro norsk støtte gjennom UN 
Women til styrket lovverk for å sikre rettighetene 
til kvinner som arbeider hjemme. 1 169 kvinner, 
transpersoner og personer med funksjonsnedset-
telse har mottatt lån fra mikrokredittinstitusjoner. 
7 511 personer har mottatt opplæring i grunnleg-
gende ferdigheter som å lese og skrive, samt i 
økonomi og forretningsvirksomhet.

I Uganda sørget støtten for at andelen kvinne-
lige ledere i lokale flyktningråd økte fra 10 til 
51 pst. i flyktningleiren Adjumani og fra 15 til 
46 pst. i flyktningleiren Yumbe. Flyktningkvin-
nene har gjennom sine styrkede posisjoner ledet 
og deltatt i flyktningeresponsen på en helt annen 
måte enn tidligere. Støtten bidro også til voksen-
opplæring for kvinnelige flyktninger og kvinnelige 
representanter fra lokalsamfunnet.

I Nepal bidro støtten gjennom UNFPA til å 
forebygge vold i nære relasjoner gjennom hold-
ningsskapende arbeid, støtte til krisesenter for 
kvinner, helse- og psykososiale tjenester og råd-
givning. Gjennom prosjektperioden (2016–2020) 
har nesten 14 000 kvinner som er utsatt for 
kjønnsbasert vold mottatt slike tjenester.

Støtte under posten har også bidratt til å 
styrke arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet 
gjennom å utarbeide nasjonale handlingsplaner og 
oppfølging av disse i bl.a. Mosambik, Nigeria, Sør-
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Afrika og Uganda. I Mosambik førte dette til økt 
bevissthet om FNs sikkerhetsråds resolusjon nr. 
1325 om kvinner, fred og sikkerhet blant 730 nøk-
kelpersoner i sivilt samfunn og relevante myndig-
hetsinstitusjoner. Trygge steder og henvisnings-
tjenester for ofre for seksualisert- og kjønnsbasert 
vold, og kvinner og jenter i risikosonen, ble opp-
rettet i 17 distrikter.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 158,3 mill. kroner for 2022.

Post 71 FNs organisasjon for kvinners 
rettigheter og likestilling (UN Women),  
kan overføres

Denne bevilgningen dekker det norske kjernebi-
draget til FNs organisasjon for kvinners rettighe-
ter og likestilling (UN Women). UN Women har 
en sentral rolle i å gjennomføre bærekraftsmål 5 
om å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke 
jenters og kvinners stilling. Gjennom sitt tredelte 
mandat arbeider organisasjonen normativt, koor-
dinerende og operasjonelt med likestillingsspørs-
mål overfor resten av FN-systemet og i FNs med-
lemsland. UN Women er sekretariat for FNs kvin-
nekommisjon, og ledende for FNs arbeid med 
kvinner, fred og sikkerhet.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 5 – Oppnå 
likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. 
Bevilgningen skal bidra til at UN Women når sine 
strategiske mål for perioden 2022–2025 herunder:
– Styresett og offentlig deltakelse: Kvinner og 

jenter deltar likt og fullt ut i ledelse og avgjørel-
ser, og drar nytte av kjønnssensitivt styresett.

– Økonomisk myndiggjøring og motstands-
dyktighet: Kvinner har sikker inntekt, ansten-
dig arbeid og økonomisk uavhengighet.

– Slutt på vold mot kvinner: Alle kvinner og jen-
ter lever et liv fritt fra alle former for vold.

– Fred, sikkerhet, humanitær innsats og natur-
katastroferisiko: Kvinner og jenter skal bidra 
til, og ha større innvirkning på, å skape bære-
kraftig fred og motstandsdyktighet. De skal ha 
likt utbytte fra forebygging av naturkatastrofer 
og konflikt, og få likt utbytte av humanitær inn-
sats.

Prioriteringer 2022

Norge vil bidra til at UN Women fortsetter å være 
den ledende globale aktøren for arbeidet med 
kvinners rettigheter og likestilling. Støtte til gjen-
nomføringen av statenes likestillingsforpliktelser 
på landnivå og koordinering av FN-systemets inn-
sats for kvinners rettigheter og likestilling står 
sentralt. Norge vil også bidra til at UN Women føl-
ger opp prinsippet om at ingen skal utelates, og at 
de mest sårbare og marginaliserte kvinnene og 
jentene skal prioriteres. Konsekvensene av klima-
endringer og teknologisk utvikling for likestilling 
vil tillegges økt vekt.

Covid-19-pandemien rammer kvinner og jenter 
uforholdsmessig hardt, både sosialt og økono-
misk. UN Women har en særskilt oppgave i å 
sikre kjønnsperspektivet på tvers i FN-systemets 
pandemitiltak og bidra til en gjenoppbygging som 
sikrer et mer likestilt samfunn.

Norge vil, både bilateralt og gjennom styret, 
arbeide for at UN Women bidrar til et samordnet 
og resultatorientert FN, og innretter arbeidet på 
landnivå i tråd med målene for FN-reform. UN 
Women har et spesielt ansvar for å sikre at kvin-
ners rettigheter og likestilling ivaretas på tvers av 
FN-systemet, slik det bl.a. framkommer i FNs fel-
les plan for likestilling.

Rapport 2020

Kvinners rettigheter har over flere år vært under 
sterkt press. Samtidig har vi sett positiv utvikling i 
flere land. Dette er skjøre utviklingstrekk som 
fikk et hardt tilbakeslag i 2020. UN Womens 
årsrapport viser at covid-19-pandemien førte til 
fatale konsekvenser for kvinners rettigheter og 
likestilling. UN Women var raskt ute med å rette 
søkelyset mot pandemiens kjønnsdimensjoner, og 
har bidratt til å integrere kvinners rettigheter og 
likestilling i FNs samlede pandemirespons.

For eksempel fikk nesten 7 000 kvinnelige 
politikere styrket sitt lederskap og ferdigheter i å 
drive politiske kampanjer, og de bidro til å respon-
dere på vold mot kvinner i politikken. Mer enn 
11 500 personer i justissektoren fikk opplæring i 
kvinners rettigheter. Sammen med Den interna-
sjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) utviklet UN 
Women et globalt verktøy for finanspolitikk som 
bidro til utvikling av kjønnsresponsive, økono-
miske gjenoppbyggingsplaner og nasjonale 
finanspolitiske stimulipakker. UN Women bidro 
også til internasjonal oppmerksomhet om «skygge-
pandemien» av vold mot kvinner. UN Women sam-
arbeidet med 40 FN-aktører på tvers av humani-
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tær hjelp, fredsbygging og langsiktig utvikling for 
å bidra til at kvinner og jenter deltar i og drar nytte 
av fred og styrket motstandskraft. I samarbeid 
med 50 FN-enheter bidro UN Women også til å 
integrere kvinners rettigheter og likestilling i FNs 
handlingsplan som skal redusere risiko for 
katastrofer. Dette bidro til kjønnsresponsive ram-
meverk for katastrofeforebygging i 41 land, som 
dekker over 100 millioner mennesker.

Gjennomganger og vurderinger støtter en 
videreføring av UN Womens strategiske priorite-
ringer, men påpeker også betydningen av å styrke 
etterlevelsen av at ingen skal utelates. Jenters og 
kvinners flerdimensjonale diskriminering må 
adresseres, og det er behov for mer systematisk 
integrering av kvinners rettigheter og likestilling i 
hele utviklingsagendaen og i FN-reform. Dette er 
områder UN Women styrker i ny strategisk plan.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 100,3 mill. kroner for 2022.

Post 72 FNs befolkningsfond (UNFPA)

Denne bevilgningen dekker kjernebidrag til FNs 
befolkningsfond (UNFPA). UNFPAs arbeid er vik-
tig for at jenter og kvinner skal få et fullverdig liv. 
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
(SRHR) utgjør kjernen av organisasjonens man-
dat. Dette omfatter helsetilbud i forbindelse med 
svangerskap og fødsel, familieplanlegging, seksu-
alitetsundervisning, innsats mot seksuell og 
kjønnsbasert vold, inkludert kjønnslemlestelse, 
barne- og tvangsekteskap og preferanse for søn-
ner.

UNFPAs arbeid, normative rolle og rettighets-
baserte tilnærming oppfattes som sensitivt og 
møter motstand i mange deler av verden. Kjerne-
støtte til UNFPA er avgjørende for at organisasjo-
nen skal kunne gjennomføre sin nye strategiske 
plan (2022–2025), og fortsette innsatsen for økt til-
gang til seksuell og reproduktiv helse og rettighe-
ter, og arbeidet mot vold, inkludert seksualisert 
vold i humanitære situasjoner. Økt bevilgning på 
posten i 2022 vil bidra til å møte Norges forplik-
telse om å opprettholde innsatsen for SRHR på et 
høyt nivå og bidra med 10,4 mrd. kroner til SRHR 
i perioden 2020–2025. Dette inkluderer 760 mill. 
kroner til kampen mot skadelige skikker for perio-
den 2020–2023.

For 2022 har regjeringen mål om å øke SRHR 
med 230 mill. kroner for å opprettholde denne for-
pliktelsen. Se derfor også budsjettforslagene 

under kap. 159 Regionbevilgninger, post 70 Midtøs-
ten og Nord-Afrika og post 75 Afrika.

Mål 2022

Det overordnede målet for UNFPA er bærekrafts-
mål 3 – Sikre god helse for alle og fremme livskva-
litet for alle, uansett alder, og bærekraftsmål 5 – 
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners 
stilling.

Bevilgningen skal bidra til at UNFPA når sine 
strategiske mål for perioden 2022–2025, som er:
– Redusert mødredødelighet.
– Universell tilgang til prevensjonsmidler.
– Avskaffe kjønnsbasert vold inkludert skade-

lige skikker.

Prioriteringer 2022

Norge vil bidra til at UNFPA fortsetter å være 
ledende i arbeidet for seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter. Covid-19 har fått store følger 
for dette arbeidet og har styrket behovet for et 
sterkt og effektivt UNFPA. Norge vil gjennom 
UNFPA bidra til at færre utsettes for seksuell og 
kjønnsbasert vold, inklusive barne- og tvangsekte-
skap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner. 
Styrket innsats for seksualundervisning, økt til-
gang til prevensjonsmidler og fødselsomsorg er 
andre sentrale prioriteringer. Norge vil støtte 
UNFPAs arbeid med å følge opp handlingsplanen 
fra FNs befolkningskonferanse gjennom 2030-
agendaen. Her står prinsippet om at ingen skal 
utelates, og at de mest sårbare skal nås først, 
sterkt. Norge vil også fortsette å støtte UNFPAs 
viktige rolle i humanitære situasjoner.

Rapport 2020

UNFPA tok tidlig en aktiv rolle i å informere ver-
denssamfunnet om konsekvensene av nedsteng-
ningen av seksuelle og reproduktive helsetje-
nester. Arbeidet mot kjønnsbasert vold og skade-
lige skikker ble hindret, og tilgang til seksualitets-
undervisning for kvinner, barn og ungdoms liv og 
helse redusert.

Kjernebidrag var avgjørende for at UNFPA 
klarte å omstille virksomheten raskt under pande-
mien. I 2020 prioriterte UNFPA bl.a. oppkjøp og 
distribusjon av covid-19 beskyttelsesutstyr til hel-
searbeidere innen seksuelle og reproduktive hel-
setjenester, samt å gi opplæring i smittevern for 
helsearbeiderne i denne sektoren. UNFPA nådde 
ut med opplæring i smittevern til 478 000 helsear-
beidere i 61 land. Om lag 50 millioner kvinner og 
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ungdom mottok seksuelle og reproduktive helse-
tjenester. Likevel hadde forsinkelser i tilgang til 
prevensjonsmidler i 115 lav- og mellominn-
tektsland negative konsekvenser. Én slik konse-
kvens var om lag 1,4 millioner graviditeter som 
ikke var planlagt. UNFPA bidro også til at 86 pst. 
av lands pandemiresponsplaner inneholdt tiltak 
mot seksuell og kjønnsbasert vold, samt at 83 pst. 
av planene omfattet seksuelle og reproduktive hel-
setjenester.

I 2019 rapporterte UNFPA at kun 55 land 
hadde nasjonale planer som prioriterte seksuelle 
og reproduktive helsetjenester for sårbare grup-
per. I 2020 etablerte derfor UNFPA åpne dataløs-
ninger innen digital helse og befolkningsdata for å 
kartlegge hvordan sårbare grupper kunne nås.

Anbefalinger fra evalueringen av arbeidet i 
humanitære kriser ble fulgt opp. Nye strategier 
bidro til økt samarbeid med FNs kontor for koor-
dinering av humanitær innsats, og økt finansier-
ing til lokale organisasjoner i sin humanitære 
respons. Arbeidet med seksualisert vold og seksu-
elle og reproduktive helsetjenester ble styrket. 
Over 600 000 kvinner og jenter i humanitære situ-
asjoner mottok seksuelle og reproduktive helse-
tjenester gjennom UNFPA og deres partnere. 
UNFPA har beregnet at effektene av pandemien 
vil forsinke målet om å redusere kjønnsbasert 
vold og kjønnslemlestelse med om lag en tredje-
del innen 2030. Det er også beregnet at forsinkel-
sen i arbeidet mot barne- og tvangsekteskap kan 
medføre 13 millioner barneekteskap i perioden 
2020–2030 som ellers kunne vært unngått.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 589,6 mill. kroner i 2022. 
Dette er en økning på 136 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. Økningen er et 
viktig bidrag til forpliktelsen om at Norge skal 
bidra med 10,4 mrd. kroner til seksuell og repro-
duktiv helse og rettigheter i perioden 2020–2025, 
inkludert 760 mill. kroner til kampen mot skade-
lige skikker for perioden 2020–2023.

Post 73 Sårbare grupper, kan overføres

For å nå bærekraftsmålene er det nødvendig å 
målrette tiltak mot spesielt sårbare grupper. 
Deres situasjon har blitt ytterligere forverret av 
covid-19. Denne bevilgningen dekker tiltak for å 
beskytte sårbare grupper og bidrar til at disse 
inkluderes i bærekraftig utvikling.

Bevilgningen er rettet mot personer med funk-
sjonsnedsettelse, tiltak for å avskaffe moderne sla-

veri, samt grupper som er spesielt utsatte for å bli 
smittet av hiv og aids.

Mange mennesker med funksjonsnedsettelse 
møter ulike sosiale, fysiske og strukturelle hind-
ringer som begrenser deres tilgang til utdanning, 
helsetjenester, sysselsetting, inntekt, rettstilgang, 
tilpassede hjelpemidler og samfunnsdeltakelse. 
Manglende universell utforming og individuell til-
rettelegging hindrer likestilling og inkludering og 
dermed også innfrielse av menneskerettigheter 
og retten til utvikling.

Moderne slaveri forstås som en paraplybeteg-
nelse som viser til ulike situasjoner hvor personer 
utsettes for grov utnyttelse, lever under tvang, 
ofte med trusler om eller reell bruk av vold, og de 
er ikke frie til å forlate situasjonen. Tvangsarbeid, 
menneskehandel, gjeldsarbeid, de verste former 
for barnearbeid og tvangsekteskap er ulike for-
mer for utnyttelse som inngår i moderne slaveri. 
Ifølge Global Estimates of Modern Slavery fra 
2017 er over 40 millioner mennesker ofre for 
moderne slaveri. Av disse er 25 millioner mennes-
ker i tvangsarbeid. Ett av fire ofre for slaveri er 
barn. En rapport fra ILO og Unicef (2021) viser at 
antallet barnearbeidere har økt de siste fire årene, 
og at covid-19 kan skyve ytterligere millioner av 
barn ut i barnearbeid. Kvinner og jenter er ufor-
holdsmessig utsatt og utgjør over 70 pst. av ofrene 
for moderne slaveri.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 10 – Redu-
sere ulikhet i og mellom land.

Den skal også bidra til å støtte bærekraftsmål 
3 – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder, 4 – Sikre inkluderende, rettferdig 
og god utdanning og fremme muligheter for livs-
lang læring for alle, 5 – Oppnå likestilling og 
styrke jenters og kvinners stilling og 8 – Fremme 
varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 
alle.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Tvangsarbeid, moderne slaveri og menneske-

handel er avskaffet. De verste formene for bar-
nearbeid er forbudt og avskaffet.

– Personer med funksjonsnedsettelse er inklu-
dert og hensyntatt i alle relevante innsatser.

– Risikogrupper er beskyttet mot hiv og aids.

Prioriteringer 2022

Innsatsen for sårbare grupper må ses i lys av de 
sosioøkonomiske konsekvensene av covid-19.
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Norge er vertskap for det andre internasjonale 
toppmøtet om og med personer med funksjons-
nedsettelse i februar 2022 (Global Disability Sum-
mit, som finansieres under kap. 140 Utenriksde-
partementet, post 21 Spesielle driftsutgifter). Even-
tuell oppfølging av Norges internasjonale forplik-
telser fra toppmøtet vil bl.a. kunne dekkes under 
kap. 164 Likestilling, post 73 Sårbare grupper.

Sivilsamfunnsorganisasjoner, multilaterale 
organisasjoner og andre partnere er viktige kana-
ler for innsatsen for mennesker med funksjons-
nedsettelse. Under posten støttes gjennomfør-
ingen av FNs strategi for inkludering av personer 
med nedsatt funksjonsevne (UNDIS) og FNs part-
nerskap for rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne (UNPRPD), som koordinerer inn-
sats gjennom ulike FN-organisasjoner på landnivå. 
Støtten til Unicefs arbeid for barn med funksjons-
nedsettelse skal bidra til at ingen barn utelates. 
Innsatsen vil også rettes mot kapasitetsbygging av 
sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for 
inkludering av personer med funksjonsnedset-
telse. Det vil gis støtte til personer med funksjons-
nedsettelses egne organisasjoner. Stengte skoler 
under covid-19 kan få særlig store konsekvenser 
for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Inn-
sats for å bidra til inkluderende utdanning vil være 
viktig.

Innsatsen mot moderne slaveri videreføres 
gjennom bistandsprogrammet som ble opprettet i 
2020. Støtte til internasjonalt samarbeid for å 
bekjempe moderne slaveri, målrettet innsats 
innen sektorene landbruk, fiskeri og gruvedrift, 
samt en styrket kobling til ansvarlig næringsliv, 
prioriteres. Fiskerikriminalitet omfatter et bredt 
spekter av økonomisk motiverte forbrytelser i 
den internasjonale fiskerinæringen, herunder 
menneskehandel og andre former for moderne 
slaveri. Det legges opp til å styrke innsatsen for å 
bekjempe moderne slaveri i fiskerisektoren. Inn-
satsen mot moderne slaveri skjer i samarbeid med 
internasjonale organisasjoner, forskningsinstitu-
sjoner, multilaterale aktører og sivilsamfunnsorga-
nisasjoner. Det vil også kunne gis støtte til tiltak 
som bekjemper tvangssurrogati.

Det settes av midler for å følge opp strategiene 
for henholdsvis bekjempelse av moderne slaveri 
(lansert i juli 2021) og inkludering av personer 
med nedsatt funksjonsevne som er under utarbei-
delse. Disse strategiene vil også gi føringer for 
den videre utviklingen av øvrig innsats som dek-
kes over denne bevilgningen. Innsatsen for å 
styrke organisasjoner som arbeider for hiv- og 
aids-utsatte gruppers rettigheter og tilgang til hel-
setjenester videreføres.

Rapport 2020

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er inkludert og 
hensyntas i alle de relevante innsatsene

I 2019 ble det lyst ut midler til styrking av rettighe-
tene til personer med nedsatt funksjonsevne. Mel-
lom oktober og desember 2019 ble det inngått 
fireårige avtaler med hhv. Humanity and Inclusion 
(HI), International Disability Alliance (IDA), Nor-
ges Røde Kors, Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke internasjonalt (LHLI) og Atlas-allian-
sen. I 2020 fikk Atlas-alliansen, HI og LHLI økt 
rammene på sine avtaler. Atlas-alliansen samarbei-
der med andre norske organisasjoner gjennom 
konsortiet Together for Inclusion (TOFI). Rappor-
teringen nedenfor gjelder innsats fra avtalene som 
ble inngått i 2019 og ut 2020.

Til tross for store utfordringer grunnet pande-
mien og stengte skoler bidro TOFI til at over 
1 000 barn med funksjonsnedsettelse fikk gå på 
skole, og av disse mottok 300 barn stipend. Videre 
ble 733 barn henvist til inkluderende utdannings-
tjenester innad og utenfor TOFI, og 1 780 foreldre 
og omsorgspersoner ble kurset i inkluderende 
utdanning i bl.a. Niger, Uganda og Sør-Sudan. 
Pandemien svekket framdriften i prosjektene, og 
organisasjonene iverksatte ulike tiltak for å sikre 
kontinuitet der dette var forsvarlig og for å støtte 
myndighetene og befolkningen under pandemien. 
Eksempelvis kurset HI helsepersonell i inklude-
rende covid-19 håndtering i Etiopia. Røde Kors 
bidro til å spre informasjon om covid-19 til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne i Rwanda og 
Tanzania. IDA akselererte den planlagte etablerin-
gen av en online læringsplattform: «Leaving no 
one offline».

Det ble inngått et partnerskap med Unicef om 
å styrke kapasiteten for inkludering på tvers av 
organisasjonens arbeid.

Tvangsarbeid, moderne slaveri og menneskehandel er 
avskaffet. De verste formene for barnearbeid forbys og 
avskaffes

I 2020 ble bistandsprogrammet for å bekjempe 
moderne slaveri etablert, hvor bl.a. støtte til sivil-
samfunnsorganisasjoner og multilaterale organi-
sasjoner inngår. Gjennom avtalen med Global 
Fund to End Modern Slavery (GFEMS) ble seks 
prosjekter igangsatt i India og Bangladesh i 2020. 
Disse omfatter bl.a. arbeid mot moderne slaveri i 
arbeidsmigrasjon, samt bekjempelse av mennes-
kehandel og tvungen seksuell utnyttelse. Den 
opprinnelige avtaleperioden har blitt forlenget, 
bl.a. grunnet forsinkelser som følge av covid-19. 
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En rekke nye avtaler med sivilsamfunnsorganisa-
sjoner og multilaterale aktører ble inngått i løpet 
av året.

Risikogrupper beskyttes mot hiv og aids

I perioden 2019–2021 støtter Robert Carr-fondet 
(RCF) 24 sammenslutninger og 68 lokale, regio-
nale og globale medlemsnettverk med formål om 
å styrke organisasjoner som arbeider med utsatte 
og marginaliserte gruppers rettigheter og tilgang 
til tjenester. I 2020 mobiliserte International 
Community of Women Living with HIV i Vest-
Afrika et nettverk av 34 farmasøyter i Nigeria og 
Elfenbenskysten for å levere hjemmebasert hivbe-
handling under covid-19. AfricaNPUD (en sam-
menslutning av mennesker som bruker narko-
tika) bidro til at legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) ble inkludert i den nasjonale strategiske 
hiv-planen i Burundi.

Sårbare grupper er bedre inkludert i samfunnet

Identitetsbevis er nødvendig for tjenesteleveran-
ser og for inkludering av marginaliserte grupper, 
for eksempel gjennom tilgang til helsetjenester og 
sosiale sikkerhetsnett. Det ble i 2020 inngått en 

avtale på 40 mill. kroner for perioden 2020 – 2021 
med International Institute for Information Techn-
ology i India om strategisk partnerskap i Modular 
Open Source Identity Platform (MOSIP). MOSIP 
støttet i 2020 utvikling og utrulling av digitale ID-
systemer i Marokko og på Filippinene. Som følge 
av covid-19, framskynder landene utrulling av 
digital ID og systemer for kontantoverføringer 
bygget på digitale ID-systemer.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 637 mill. kroner for 2022. 
Dette er en økning på 115 mill. kroner fra saldert 
budsjett for 2021.

Det foreslås en økning på 50 mill. kroner til 
innsats for inkludering av mennesker med funk-
sjonsnedsettelse, herunder kapasitetsbygging av 
mennesker med funksjonsnedsettelses egne orga-
nisasjoner. Videre foreslås det 50 mill. kroner for 
oppfølging av toppmøtet Global Disability Sum-
mit, og strategiene for henholdsvis inkludering av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
bekjempelse av moderne slaveri. I tillegg foreslås 
det at 15 mill. kroner skal benyttes til økt innsats 
mot moderne slaveri i den globale fiskerinærin-
gen.

Kap. 170 Sivilt samfunn

Post 70 Sivilt samfunn, kan overføres

Denne bevilgningen dekker støtte til tiltak som 
skal styrke sivilt samfunn i utviklingsland og 
deres evne og kapasitet til å fremme utvikling i 
eget land.

Det gis i hovedsak støtte til norske organisa-
sjoner, men også til internasjonale og nasjonale 
organisasjoner. De norske og internasjonale orga-
nisasjonene baserer sin virksomhet på nært sam-
arbeid med partnerorganisasjoner i utviklingslan-
dene, med sikte på å nå fram med støtten der 
behovet er størst, og å styrke de lokale sivil-
samfunnsorganisasjonene.

Et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn 
bidrar til å korrigere myndighetsutøvelse på sen-

trale områder, og det er viktig for å realisere men-
neskerettighetene, fremme demokrati og delta-
kelse, og bekjempe korrupsjon. Sivilsamfunns-
aktører representerer eller samarbeider med 
grupper som har begrenset tilgang på utdanning, 
helse og nødhjelp, og de spiller dermed en avgjø-
rende rolle for å bekjempe fattigdom.

Mål 2022

Bevilgningen støtter flere bærekraftsmål og spesi-
elt bærekraftsmål 17 – Styrke gjennomføringsmid-
lene og fornye globale partnerskap for bærekraf-
tig utvikling.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Sivilt samfunn, kan overføres 2 071 557 2 028 471 2 181 265

Sum kap. 170 2 071 557 2 028 471 2 181 265
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Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Sivilt samfunn i utviklingsland har bedre evne 

og kapasitet til å fremme utdanning, helse, 
menneskerettigheter, demokrati, likestilling, 
miljø, klima, landbruk, matsikkerhet, sårbare 
grupper og inkluderende vekst.

Prioriteringer 2022

Støtte til sivilt samfunn skal bidra til at sårbare 
samfunn har motstandskraft til å møte helsemes-
sige, sosiale, politiske og økonomiske konsekven-
ser av covid-19. Sivilsamfunnet med sine lokale 
nettverk har særlig betydning i en tid med reise-
restriksjoner og grensekontroll. Denne posten 
benyttes til å støtte sosiale sikkerhetsnett som 
kontantoverføringer og skolemat, styrking av opp-
følging av klimatilpasningsstrategien, utdanning, 
tiltak for jenter under og etter pandemien, og psy-
kisk helse.

Arbeidet for et sterkere sivilt samfunn skal 
styrke respekten for menneskerettighetene, her-
under kvinners rettigheter, likestilling og demo-
krati. Dette er særlig viktig i lys av at menneske-
rettigheter og arbeidet for likestilling er under 
press mange steder, og at organisasjoner og men-
neskerettighetsforkjempere opplever innskren-
ket handlingsrom, forfølgelse og vold. Det samme 
gjelder arbeidet for å kjempe mot korrupsjon og 
for rettsstat og godt styresett.

Bevilgningen skal bekjempe all diskrimine-
ring, herunder hatefulle ytringer og anti-
semittisme.

Arbeid for klimatilpasning og økt matsikker-
het skal prioriteres.

Regjeringen vil fortsatt prioritere utdanning, 
med spesiell vekt på barn og ungdom i konflikt-
områder.

Målet om at ingen skal utelates og arbeidet for 
å styrke rettighetene til marginaliserte grupper 
som personer med funksjonsnedsettelse, seksu-
elle minoriteter, og tros- og livssynsminoriteter vil 
prioriteres. Styrket helsetilbud til marginaliserte 
grupper vil fortsatt være høyt prioritert, med sær-
lig vekt på seksuell og reproduktiv helse og rettig-
heter.

Utover disse hovedprioriteringene legger 
regjeringen fortsatt vekt på bærekraftig forvalt-
ning av naturressurser, åpenhet om kapital-
strømmer og økte skatteinntekter, sammen med 
inkluderende økonomisk vekst gjennom jobb-
skaping.

Det oppfordres til samarbeid med privat sek-
tor der dette kan bidra til bedre resultater og en 
mer katalytisk bruk av bistandsmidlene.

Det skal fortsatt arbeides for økt kunnskap, 
engasjement og debatt om globale miljø- og 
utviklingsspørsmål.

I samarbeid med norske politiske partier er 
det lagt til rette for mer effektiv gjennomføring av 
demokratitiltak. Representativitet og kapasitets- 
og konsensusbygging hos samarbeidspartnerne 
vektlegges.

Rapport 2020

Sivilt samfunn i utviklingsland har bedre evne og  
kapasitet til å fremme menneskerettigheter, demo-
krati, likestilling, miljø, klima, landbruk, matsikkerhet, 
sårbare grupper og inkluderende vekst

Samarbeidsavtaler norske organisasjoner

Norad forvalter 38 avtaler med norske organisa-
sjoner, i tillegg til avtaler under informasjonsstøt-
ten og demokratistøtten. Gjennom sine partner-
skap bidrar norske organisasjoner til at sivil-
samfunnet styrkes i samarbeidslandene og til at 
sårbare mennesker i større grad kan hevde sine 
rettigheter. Tiltak i Afrika sør for Sahara ble vekt-
lagt, og mottok 50 pst. av midlene.

Lokale partnerorganisasjoner spilte i 2020 en 
viktig rolle i håndteringen av pandemien gjennom 
informasjonstiltak, helsefremmende arbeid og 
ved å holde myndigheter ansvarlig. Også i 2020 
ble sivilsamfunnets handlingsrom mer begrenset. 
Det preget organisasjonenes arbeid. Grunnet pan-
demien ble organisasjonene fritatt for kravet om 
egenandel i søknader fra april 2020 og ut året. 
Flere organisasjoner sørget likevel for en viss 
egenandel. Ved enkelte unntak fra regelverket 
fikk organisasjonene økt fleksibilitet i planleggin-
gen og gjennomføringen av prosjektene.

Flere organisasjoner arbeidet i land i konflikt 
som Mali og Sør-Sudan, og bidro med tjenester 
innen helse og utdanning der myndighetene ikke 
dekket grunnleggende behov.

Samarbeidspartnerne til Norsk Folkehjelp 
viste tilpasningsevne da pandemien rammet. 
Digitale møterom, læringsplattformer og infor-
masjonsvirksomhet ble utviklet. Informasjon om 
pandemien ble gitt på lokale språk i radio, sosiale 
medier og på nettsteder. Mat, beskyttelsesmate-
riell, frø og landbruksutstyr ble utdelt. Lokale 
myndigheter i Sør-Sudan ble påvirket til å hjelpe 
internt fordrevne og til å beskytte jorden til kvin-
ner uten formell eiendomsrett. I Ecuador fikk 
plantasjearbeidere bistand, slik at de vant en rett-
sak mot selskapet som behandlet dem som sla-
ver, mens staten ble dømt for passivitet. Partnere 
i Kambodsja sørget for at familier fikk tilbake 
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jord som myndighetene hadde gitt til gruvesel-
skaper.

Norges Røde Kors avsluttet en fireårig samar-
beidsavtale med Norad i 2020. Avtalen omfattet 
Burundi, Colombia, Guatemala, Honduras, Liba-
non, Pakistan Somalia og Sør-Sudan. Norges Røde 
Kors styrket nasjonalforeninger, støttet helsetiltak 
med vekt på sårbare grupper, forebygget kriser 
og beskyttet og inkluderte sårbare og marginali-
serte grupper. Drøyt 840 000 personer fikk tilgang 
til helsetjenester i avtaleperioden. 11 600 pasien-
ter ble utstyrt med proteser eller ortoser. 100 000 
personer fikk hygieneopplæring og 110 000 fikk 
tilgang til rent vann.

Redd Barna Norge har avtale med Norad for 
perioden 2019–2023 om støtte til utdanning og 
beskyttelse av barn. Den vektlegger sårbare og 
marginaliserte barn, inkludert jenter, barn i sår-
bare stater og barn med nedsatt funksjonsevne. I 
2020 omfattet arbeidet 645 000 elever i 16 land. 
Fordi det var store ulikheter i leseferdigheter og 
fordi mange barn opplevde å bli fysisk straffet av 
lærerne, ble opplæring av lærerne i lesing, reg-
ning og pedagogiske metoder vektlagt.

Gjennom den fireårige samarbeidsavtalen mel-
lom Norad og Kirkens Nødhjelp (KN) som ble 
avsluttet i 2020, bidro KN og partnere til at 7,3 mil-
lioner personer fikk tilgang til vann, 416 000 barn 
under fem år fikk helsetilbud og myndigheter ble 
holdt ansvarlig for svake helsetilbud. Partnere 
med legitimitet og innflytelse ble engasjert i arbei-
det mot skadelige skikker og kjønnsbasert vold. 
120 000 kvinner og barn mottok spesialisert medi-
sinsk og psykososial hjelp. 39 300 mikro- og små 
bedrifter ble etablert, og bidro til inntekt og mat-
sikkerhet.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Inter-
nationals (LHLI) treårige program ble avsluttet i 
2020. Arbeidet bidro til reduksjon i tuberkulose 
blant rusmisbrukere i Tanzania. Diagnostisering, 
behandling og oppfølging ble integrert i helsetil-
bud for 127 personer. Tiltaket bidro til å fore-
bygge anslagsvis 1 900 nye tilfeller.

Utviklingsfondet bidro i perioden 2017–2020 til 
matsikkerhet og klimatilpasning i Etiopia, Guate-
mala, Malawi og Nepal. Arbeidet sørget for økt til-
pasningsdyktighet blant husholdningene som ble 
støttet, og til bedre likestilling mellom kjønnene. 
Kvinner utgjorde 45 pst. av deltakerne i 2020.

WWF Norge arbeidet i perioden 2017–2020 for 
ivaretakelse av naturmangfoldet og klimatilpas-
ning i samarbeid med lokale partnere. Seks dis-
trikt i vest-Uganda fikk bistand til å planlegge for-
nybar energi for boliger, skoler, helsestasjoner, 
samt vanning og tørking av avlinger. På Madagas-

kar, i Mosambik og i Tanzania ga støtten til bære-
kraftige fiskerier økte og mer stabile inntekter. 
Myndighetenes samarbeid om klimatilpasning ble 
styrket i Kenya, Mosambik, Uganda, Zambia.

Internasjonale organisasjoner og nettverk

I 2020 fikk lokale organisasjoner i over 170 land, 
hovedsakelig i Afrika sør for Sahara og Latin-Ame-
rika, støtte til arbeidet for seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter (SRHR), inkludert trygg 
abort. Utfordringer på grunn av pandemien åpnet 
for nytenkning og innovasjon. Det ble gjort fram-
skritt i telemedisin, trygg abort og oppfølging der 
det var mulig, samt bruk av digitale møter og opp-
læring. Organisasjonene arbeidet for å beholde 
SRHR som integrert del av det vanlige helsetilbu-
det.

I Nepal arbeidet organisasjonen Ipas fortsatt 
med trygg abort. Helsedepartementet i Nepal fikk 
støtte til å utføre trygg abort under pandemien.

Organisasjonen Acting for Life støttet yrkesut-
danning tilpasset etterspørselen i arbeidsmarke-
det i Burkina Faso innen solenergi, rørlegging og 
landbruk. 1 300 ungdommer deltok, hvorav 
20 pst. kvinner. Programmet ble gjennomført 
under krevende sikkerhetsforhold ved grensene 
mot Mali og Niger.

Informasjons- og opplysningsarbeid

Flere organisasjoner som arbeider med å fremme 
demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunn-
skap om utviklingspolitiske tema i Norge endret 
planlagte aktiviteter i 2020 på grunn av pande-
mien, og benyttet virtuell kommunikasjon. Stu-
dentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpe-
fond (SAIH) laget en kampanje for studenters 
ytringsfrihet. Videoer med studenter fra Zimba-
bwe og Colombia illustrerte hvordan myndigheter 
forhindret studentaktiviteter. Regnskogfondet gjen-
nomførte en kampanje for å redusere forbruket av 
soya fra Brasil i norsk laksefôr. Et brasiliansk 
reportasjeteam dokumenterte hvordan soyaindus-
trien brenner skog, og tar land fra urfolk og små-
bønder. Norske forbrukere ble oppfordret til å 
kreve regnskogsvennlig laks. Kampanjene fikk 
stor oppmerksomhet.

Demokratitiltak gjennom norske partier

I løpet av 2020 startet to norske partier og ni ung-
domspartier prosjekter med søsterpartier og 
andre partier i utviklingsland for å bygge kapasi-
tet og fremme representativitet og tverrpolitisk 
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dialog. Mange aktiviteter måtte utsettes som en 
følge av covid-19.

Tros- og livssynsminoriteters rettigheter

Organisasjonen Internews arbeidet med journalis-
ter og sivilsamfunnsaktører mot hatefulle ytringer 
på Sri Lanka og i Myanmar. Muslims for Human 
Rights fortsatte rettighetsarbeidet til muslimer og 
tradisjonelle afrikanske religioner i Kenya. 506 
personer, hvorav 74 religiøse ledere, fikk i 2020 
opplæring i inter-religiøs forståelse. 2,6 millioner 
var målgruppe for radio- og TV-programmer, samt 
for WhatsApp meldinger om rettigheter og tole-
ranse. KFUK-KFUM etablerte i Kenya i 2020 fire 
inter-religiøse fora med ca. 2 000 deltakere til 
bekjempelse av vold og ekstremisme. BBC Media 
Action arbeidet for økt toleranse på tvers av 
etniske og religiøse grupper i Myanmar. På Sri 
Lanka bidro Caritas til etablering av 65 inter-religi-
øse fora. I Pakistan sørget Kirkens Nødhjelp og 
partnere for opplæring av politi og andre, i alt over 
7 000 personer i 2020.

Andre tematiske innsatser

Deler av støtten til sivilsamfunnsorganisasjoners 
innsats under programmene Olje for utvikling, 
Fisk for utvikling og Skatt for utvikling ble dekket 
under denne budsjettposten. Se omtale under kap. 
161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, post 
72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 2 181,3 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 152,8 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021. 43,5 mill. kro-
ner vil benyttes til å følge opp klimatilpasnings-
strategien gjennom sivilt samfunn. 28 mill. kroner 
vil gå til tiltak som styrker arbeidet med seksuell 
og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og 
den øvrige økningen vil benyttes til arbeidet med 
sosiale sikkerhetsnett, sårbare grupper, utdan-
ning og psykisk helse.

Kap. 171 FNs utviklingsarbeid

Dette kapittelet dekker i hovedsak frivillige 
kjernebidrag til FNs utviklingsprogram (UNDP) 
og FNs barnefond (Unicef). Bevilgningen støtter 
organisasjonenes prioriteringer, som vedtas av 
styrende organer i langtidsplaner for 2022–2025. 
Kapittelet inneholder en egen post for FNs felles-
fond for oppfølging av 2030-agendaen for bære-
kraftig utvikling, «Joint SDG Fund». Andre til-
skudd omfatter bl.a. støtte til et tidsavgrenset fel-
lesfond, initiert av Norge, for å dempe de sosio-
økonomiske virkningene av covid-19-pandemien 
og støtte gjenoppbyggingen, «UN Covid-19 
Response and Recovery Fund».

Øremerket støtte til UNDP og Unicef dekkes 
over tematiske og regionale kapitler og poster. 
Kjernebidrag til andre FN-organisasjoner dekkes 
over tematiske poster. Stedlig koordinator-
systemet, som er kjernen i pågående reformer i 
FNs utviklingssystem, støttes under kap. 151 
Fred, sikkerhet og globalt samarbeid, post 73 FN og 
globale utfordringer.

Medlemslandene har besluttet omfattende 
reformer i FNs utviklingssystem. Reformene er 
omfattende og dyptgripende. De forutsetter 
endringer i organisasjonskultur, retningslinjer og 
arbeidsmåter. Organisasjonenes nye langtids-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 615 000 397 400 364 400

71 FNs barnefond (UNICEF) 410 000 426 600 476 600

72 FNs fellesfond for bærekraftig utvikling,  
kan overføres 150 230 70 000 70 000

73 Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre 
tiltak i FN, kan overføres 59 099 59 099

Sum kap. 171 1 175 230 953 099 970 099
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planer skal følge opp resolusjonens bestemmel-
ser, bl.a. ved å legge bærekraftsmålene og tilhø-
rende indikatorer til grunn for planlegging og rap-
portering av programvirksomheten.

Formålet med reformene er at de ulike delene 
av FN-systemet skal bistå utviklingslandene i 
deres oppfølging av 2030-agendaen på en mer 
enhetlig og effektiv måte. Dette fordrer felles prio-
ritering og mer samarbeid. Dette skal i det enkelte 
land sikres gjennom en felles landanalyse og en 
felles plan som skal være det overordnede instru-
mentet for planlegging og gjennomføring av FNs 
engasjement. FNs uavhengige, stedlige koordina-
tor leder arbeidet i det enkelte land. Rapporter 
viser at reformene allerede har gitt resultater i 
form av langt bedre utnyttelse av FNs samlede 
analysekapasitet, mer samarbeid, mer enhetlig 
opptreden og effektivisering. Covid-19-pande-
mien var en test på FNs evne til å levere raskt og i 
felleskap, og pandemien har bidratt til å styrke 
dette.

FN er den eneste multilaterale organisasjonen 
som i hovedsak finansieres gjennom sterkt øre-
merkede bidrag. Dette legger store begrensnin-
ger på muligheten for å gjennomføre reformene. 
Medlemslandene og FNs gruppe for bærekraftig 
utvikling ble i 2019 enige om en avtale om hvor-
dan FN kan finansieres bedre, kalt «Funding 
Compact». Medlemslandene forplikter seg til mer 
fleksibel og forutsigbar finansiering gjennom økte 
kjernebidrag, mer tematisk støtte til enkeltorgani-
sasjoner og økt bruk av fellesfond i FN. FN-orga-
nisasjonene forplikter seg fra sin side til mer sam-
arbeid, bedre resultater og større effektivitet.

Målet i Funding Compact er at medlemslande-
nes frivillige kjernebidrag skal utgjøre minst 
30 pst. av samlet bistand til FNs arbeid for langsik-
tig utvikling. Norge kom i 2019 under dette nivået, 
med en andel på 27,5 pst. Regjeringen ønsker å 
opprettholde kjernebidragene på et høyt nivå og å 
videreføre indikative flerårige tilsagn for slik 
støtte. Frivillige kjernebidrag kan betraktes som 
medlemslandenes «svar» på FN-organisasjonenes 
langtidsplaner og vurderinger av deres organisa-
sjonsmessige styrker og svakheter. Tilsagnene 
gjelder derfor organisasjonenes neste planperiode 
(2022–2025). Forutsigbare kjernebidrag gir FN-
organisasjonene mulighet til strategisk og langsik-
tig planlegging av programvirksomheten, samt å 
sikre kompetanse og kapasitet. Dette er særlig 
viktig for å følge opp 2030-agendaen, gjennom for-
pliktende samarbeid med andre organisasjoner. 
Forutsigbare kjerneressurser er også en forutset-
ning for at organisasjonene raskt kan tilpasse seg 
nye behov og endrede rammebetingelser i samar-

beidslandene. Covid-19-pandemien viste hvor vik-
tig dette er. Det er en hovedoppgave for FN å 
bidra til at vertslandene i sine utviklingsbestrebel-
ser etterlever internasjonale normer og standar-
der. Dette kan være sensitivt, og slikt arbeid finan-
sieres derfor best med kjerneressurser, som er 
fleksible midler. Fellesfond i FN er et sterkt og 
effektivt virkemiddel for å øke samarbeidet mel-
lom FN-organisasjonene, også på tvers av sekto-
rer og på tvers av bærekraftsmålene. Norge er en 
stor bidragsyter til slike fellesfond og fellespro-
grammer.

Post 70 FNs utviklingsprogram (UNDP)

UNDP er FNs globale utviklingsprogram som 
arbeider i over 170 land for at bærekraftsmålene 
skal nås. Denne bevilgningen dekker kjernestøtte 
til UNDP. Bevilgningen dekker også programsam-
arbeid med Oslo Governance Centre (OGC).

Mål 2022

FNs utviklingsprogram (UNDP) er sentral i arbei-
det med alle bærekraftsmålene på landnivå. De 
overordnede målene for UNDP er bærekraftsmål 
1 – Utrydde alle former for fattigdom i hele ver-
den, 10 – Redusere ulikhet i og mellom land, 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem og 16 – 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 
sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til at UNDP når sine 
strategiske mål for perioden 2022–2025, her-
under:
– Redusert flerdimensjonal fattigdom i alle dens 

former.
– Bærekraftig utvikling i alle utviklingsland, med 

vekt på at ingen skal utelates.
– Økt motstandskraft mot kriser.

Prioriteringer 2022

Som en av de største givere av kjernestøtte til 
UNDP, vil Norge bidra til at UNDP fortsetter å 
være en ledende utviklingsaktør i arbeidet for fat-
tigdomsbekjempelse og demokratisk styresett. 
Dessuten vil Norge bidra til at UNDP fremmer 
samordning på landnivå mellom humanitær hjelp, 
utviklingsbistand og fredsstøtte. Norge vil også 
bidra til den strategiske retningen for UNDPs inn-
sats i henhold til organisasjonens nye strategiske 
plan for perioden 2022–2025. Norge vil også 
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arbeide for at UNDP bekjemper alle sider av fat-
tigdom, bistår sårbare grupper, styrker institusjo-
nene i sårbare stater gjennom kapasitetsbygging, 
og fremme av demokratisk styresett, menneske-
rettigheter og likestilling.

I tråd med norske forpliktelser i avtalen om 
hvordan FN kan finansieres bedre, «Funding 
Compact», vil regjeringen holde kjernestøtten på 
et høyt nivå.

Programsamarbeidet inkluderer støtte til Oslo 
Governance Centre (OGC).

Styresettspørsmål er sentrale i alle utviklings-
kontekster. UNDP, som er FNs fremste organisa-
sjon for å fremme inkluderende styresett, ønsker 
å etablere et såkalt «Centre of Excellence» for sty-
resettspørsmål i Norge, som del av OGC. OGC vil 
da få en sentral posisjon i FNs arbeid med demo-
kratisk styresett på landnivå, og vil fremme inter-
nasjonal forskning og samarbeid for mer åpne og 
demokratiske samfunn. Regjeringen vil bidra til å 
oppnå denne ambisjonen.

Rapport 2020

I 2020 bidro norsk støtte til at UNDP kunne nå 
målene for perioden som fastsatt i den strategiske 
planen for 2018–2021, herunder redusere alle for-
mer for fattigdom, skape bærekraftig utvikling og 
øke motstandskraften mot kriser. UNDPs årsrap-
port for 2020 viste gode resultater, og UNDP 
gjorde en betydelig innsats for å møte de ekstraor-
dinære behovene som følge av pandemien. I sam-
arbeid med FNs organisasjon for kvinners rettig-
heter og likestilling (UN Women) utviklet UNDP 
et verktøy for å følge myndigheters innsats for å 
ivareta kvinners økonomiske og sosiale behov 
under pandemien. Pandemien førte til redusert til-
gang til områder som var nedstengt og krevende 
oppfølging som kan ha fått negative konsekvenser 
for resultatene.

UNDP har en unik posisjon som utviklings-
aktør med sin helhetlige tilnærming og samlende 
rolle. UNDP støttet 82 land med å utvide deres 
sosiale beskyttelsesprogrammer, særlig for de fat-
tigste og mest sårbare gruppene.

Digitalisering ble enda viktigere under pan-
demien. UNDP i India utviklet, med støtte fra 
den globale vaksinealliansen Gavi, et digitalt 
logistikksystem for vaksiner. 50 000 helsearbei-
dere fikk opplæring i bruk av systemet for å 
kunne holde kontinuerlig oversikt over behold-
ning og distribusjon av vaksiner. Systemet ble 
rullet ut i Indonesia og Malawi.

UNDP arbeidet med styresett i krevende kon-
tekster, som i Etiopia, Jemen og Somalia, og bisto 

med bedre arbeidsprosesser for en tredjedel av 
alle parlament i verden. UNDP oppnådde gode 
resultater for inkludering av sårbare grupper, 
både som mottakere av tjenester og som 
endringsagenter. UNDP fortsatte også sin betyde-
lige klimainnsats, og mer bærekraftig skogforvalt-
ning omfattet 22 millioner dekar skog i 58 ulike 
land.

UNDP synliggjorde jevnlig verdien av det nor-
ske kjernebidraget, så vel som norske mykt øre-
merkede midler, og introduserte i 2020 en global 
kampanje i sosiale medier som fokuserte på kjer-
nestøtte fra Norge. Kjernestøtten fra givere økte 
fra 12 pst. til 13 pst. i 2020.

Oslo Governance Centre (OGC) sine virkeom-
råder har omfattet demokratisk styresett, forebyg-
ging av voldelig ekstremisme og konflikt. Sentret 
bidro til det internasjonale arbeidet for å oppnå 
samstemthet om indikatorer for bærekraftsmål 
16. OGC bidro til å styrke åtte lands respons på 
utfordringer med desinformasjon under pande-
mien. OGC videreførte sitt analysearbeid i samar-
beid med norske og internasjonale partnere.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 364,4 mill. kroner for 2022. 
Det er en reduksjon på 33 mill. kroner sammenlig-
net med saldert budsjett for 2021.

Post 71 FNs barnefond (Unicef)

Denne bevilgningen dekker kjernestøtten til FNs 
barnefond (Unicef). Unicef er en av FNs største 
aktører for utvikling og humanitær innsats, og har 
som mandat å sikre barns rettigheter over hele 
verden i henhold til FNs barnekonvensjon. Orga-
nisasjonen arbeider i rundt 190 land, og samarbei-
der med myndigheter, sivilt samfunn, privat sek-
tor og andre multilaterale partnere. Med langsik-
tig innsats for barns rett til helse, utdanning, vann, 
sanitære forhold, beskyttelse og inkludering, 
samt et dobbelt mandat som dekker både utvik-
ling og humanitær innsats, er Unicef en av Norges 
sentrale samarbeidspartnere.

Mål 2022

De overordnede målene for Unicef er bærekrafts-
mål 1 – Utrydde alle former for fattigdom i hele 
verden, 2 – Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og 
bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk, 
3 – Sikre god helse for alle og fremme livskvalitet 
for alle, uansett alder, 4 – Sikre inkluderende, rett-
ferdig og god utdanning og fremme muligheter 
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for livslang læring for alle, 5 – Oppnå likestilling 
og styrke jenters og kvinners stilling, 6 – Sikre 
bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og 
gode sanitærforhold for alle, 10 – Redusere ulik-
het i og mellom land og 16 – Fremme fredelige og 
inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig 
utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og 
bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 
institusjoner på alle nivåer.

Bevilgningen skal bidra til at Unicef når sine 
strategiske mål for perioden 2022–2025, her-
under:
– Alle barn er ved god helse.
– Alle barn mottar kvalitetsutdanning.
– Alle barn er beskyttet mot vold og utnytting.
– Alle barn har tilgang til vann, helse og sanitær-

tjenester, og et bærekraftig miljø og klima.
– Alle barn har tilgang til sosial beskyttelse.

Prioriteringer 2022

Bidraget gis til støtte for Unicefs strategiske plan 
(2022–2025), der de overordnede målene er å opp-
fylle barns rettigheter, gjennomføre bærekrafts-
målene og en inkluderende gjenoppbygging etter 
pandemien. For å oppnå dette skal Unicefs for-
sterke sin tverrgående innsats for klima, robust-
het og fredsbygging. Videre skal menneskerettig-
hetsperspektivet, inkludert likestilling og rettig-
hetene til personer med funksjonsnedsettelse, 
styrkes.

Kjernestøtten til Unicef er avgjørende for å 
sikre forutsigbarhet i organisasjonens arbeid og 
for å gi fleksibilitet og effektivitet i virksomheten. 
Covid-19-pandemien har vist at dette er spesielt 
viktig. Norge vil videreføre kjernestøtten på et 
høyt nivå.

Norge vil, både bilateralt og gjennom styret, 
arbeide for at Unicef bidrar til et samordnet og 
resultatorientert FN, og til at organisasjonen inn-
retter arbeidet på landnivå i tråd med målene for 
FN-reform.

Rapport 2020

Unicef var også i 2020 en ledende aktør for barns 
rettigheter, og mottok rekordhøye bidrag. Unicef 
fikk for første gang på plass en ernæringsstrategi 
og en likestillingsstrategi, samtidig som beskyttel-
sesstrategien ble fornyet for en ny periode. Unicef 
begynte konsultasjonene om ny strategisk plan for 
2022–2025, som ble vedtatt av styret i september 
2021.

Unicefs årsrapport for 2020 viser meget gode 
resultater innen alle organisasjonens fem innsats-

områder. Samtidig arbeides det med bedre 
systemer for å følge framdriften på landnivå.

Organisasjonen har vært en sentral partner 
globalt og på landnivå for å dempe konsekvensene 
av covid-19-pandemien, bl.a. i arbeidet med digi-
tale fellesgoder og utrullingen av koronavaksiner i 
regi av COVAX-samarbeidet for vaksinetilgang. 
Organisasjonen viste tilpasningsevne på alle 
nivåer, fra landkontor til hovedkvarter.

I 2020 oppnådde Unicef bl.a. følgende resulta-
ter:
– Unicef bidro i 455 humanitære situasjoner i 152 

land, inkludert 211 helsekriser.
– 244 millioner barn fikk forebyggende behand-

ling for å bekjempe feil- og underernæring.
– 30 millioner babyer ble født i helseklinikker 

støttet av Unicef.
– 17 millioner barn i humanitære kriser fikk vak-

siner mot meslinger.
– 48 millioner barn fikk tilbud om fjernundervis-

ning.
– 6 millioner unge jenter deltok i tiltak mot bar-

neekteskap.
– 21 millioner babyer fikk utstedt fødselsattest i 

regi av Unicef.

130 millioner barn ble nådd gjennom Unicefs kon-
tantstøtteordninger. Unicef arbeidet i 2020 med å 
styrke etterlevelsen av de humanitære prinsip-
pene om humanitet, nøytralitet, uavhengighet og 
upartiskhet. Dessuten har organisasjonen, i tråd 
med vedtak i styret, styrket beskyttelsen mot sek-
suelle overgrep og trakassering.

Unicef tok i 2020 en viktig, ledende rolle i 
arbeidet med FN-reform. Landkontorenes evne til 
å følge opp reformene varierte imidlertid. Unicef 
framhevet organisasjonens behov for fleksible 
midler og kjernebidrag, noe også reformene skal 
bidra til. Selv om organisasjonen mottok rekord-
høye bidrag, var en stor andel av disse øremerket 
koronarespons, og finansieringen av øvrige pro-
grammer var lavere enn foregående år, til tross for 
at pandemien forverret de aller fleste indikatorer 
for barns situasjon. Unicef synliggjorde med jevne 
mellomrom verdien av det norske kjernebidraget, 
så vel som norsk mykt øremerket støtte.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 476,6 mill. kroner for 2022. 
Det er en økning på 50 mill. kroner sammenlignet 
med saldert budsjett for 2021. Økningen skal 
benyttes til Unicefs arbeid med sosiale sikkerhets-
nett.
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Post 72 FNs fellesfond for bærekraftig 
utvikling, kan overføres

Hoveddelen av denne bevilgningen dekker støtte 
til to av FNs fellesfond for styrket samarbeid på 
landnivå mellom fond, programmer og særorgani-
sasjoner. Det ene er fondet for oppfølgingen av 
2030-agendaen for bærekraftig utvikling («Joint 
Fund for the 2030 Agenda»), og det andre er det 
norsk-initierte FN-fondet for respons og gjenopp-
bygging etter covid-19-pandemien («Covid-19 
Response and Recovery Fund»).

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 1 – 
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden og 
bærekraftsmål 17 – Styrke gjennomføringsmid-
lene og fornye globale partnerskap for bærekraf-
tig utvikling. Bevilgningen skal bidra til å nå føl-
gende mål:
– Utviklingslandenes evne til å følge opp 2030-

agendaen, gjennom tettere og mer enhetlig 
støtte fra FN-organisasjonene, er styrket.

– Utviklingslandenes evne til å imøtegå covid-19-
pandemien og komme på fote igjen er styrket.

Prioriteringer 2022

I 2022 vil bidrag til felles FN-fond for styrket sam-
arbeid på landnivå mellom fond, programmer og 
særorganisasjoner, særlig for gjenoppbyggingen 
etter covid-19-pandemien, bli prioritert.

Rapport 2020

Utviklingslandenes evne til å følge opp 2030-
agendaen, gjennom tettere og mer enhetlig støtte fra 
FN-organisasjonene, er styrket

Årsrapporten fra fondet for oppfølgingen av 2030-
agendaen viser at det ble igangsatt prosjekter i 88 
land, med sosialt samhold og beskyttelse som 
gjennomgående elementer. FN-organisasjoner 
jobbet i fellesskap med helse, utdanning, matsik-
kerhet og for å skape arbeidsplasser. Det vises til 
gode resultater, særlig hva angår FNs samord-
nede innsats på landnivå.

Foreløpig resultatrapport for FN-fondet for 
respons og gjenoppbygging etter covid-19-pande-
mien viser at fondet stimulerte til samarbeid 
innenfor FNs landteam og styrket de stedlige 
koordinatorenes rolle for bedre samordning og 
effektivitet. Det var i tråd med norske prioriterin-
ger for FN-reform. Fondet vektla også et tydelig 
kjønnsperspektiv. I Malawi bidro eksempelvis fon-

det med å finansiere kontinuitet i helsetilbudet for 
mødre og nyfødte gjennom pandemien. På Mada-
gaskar, i Ghana og Eswatini inkluderte støtten liv-
reddende og medisinsk utstyr, samt opplæring av 
arbeidere i frontlinjen. Fondet utviklet verktøy 
som ble viktige for hele den sosioøkonomiske 
responsen på pandemien, inkludert ved å fremme 
et systematisk kjønnsperspektiv i planleggingen, 
budsjetteringen og rapporteringen.

Flere nordmenn er rekruttert til internasjonale 
organisasjoner av strategisk betydning på flere nivå

I 2020 finansierte Norge 30 junioreksperter og 
fire FN-frivillige. Disse arbeidet innenfor felt som 
alle bidrar til de 17 bærekraftsmålene, bl.a. like-
stilling, miljø, hav, klima, helse, utdanning, 
næringsutvikling, menneskerettigheter, flyktnin-
ger, globale sikkerhetsutfordringer og humani-
tært arbeid. Grunnet covid-19 ble antallet nyre-
krutteringer lavere enn forventet.

Personer fra utviklingsland deltar i internasjonale 
prosesser og arenaer

Det ble gjennomført svært få tiltak pga. covid-19-
pandemien.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 70 mill. kroner for 2022.

Post 73 Internasjonale rekrutteringer og 
tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres

Bevilgningen finansierer norske junioreksperter 
til FN-organisasjonene og utviklingsbankene, FN-
frivillige, samt stipendordningen for praktikanter 
til FN og andre internasjonale organisasjoner. Stil-
lingene er et viktig bidrag til utviklingsarbeidet i 
FN og andre internasjonale organisasjoner, og et 
virkemiddel i strategien for å få flere nordmenn 
rekruttert til disse organisasjonene.

Mål 2022

Bevilgningen skal støtte bærekraftsmål 1 – 
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden og 
bidra til deler av bærekraftsmål 17 om styrking av 
globale partnerskap for bærekraftig utvikling. 
Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Flere nordmenn er rekruttert til viktige inter-

nasjonale organisasjoner Norge samarbeider 
nært med.
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Prioriteringer 2022

Arbeidet med tildeling av norske junioreksperter, 
FN-frivillige og FN-praktikanter vil bli videreført. 
Det gis prioritet til viktige multilaterale organisa-
sjoner som Norge har et nært samarbeid med.

Det legges opp til en styrket veiledning og 
støtte til norske kandidater til ledige stillinger.

Videre vil bevilgningen støtte strategiske prio-
riteringer som styrker FNs og utviklingsbankenes 
innsats mot covid-19 for å få hjulene i gang igjen i 
fattige land, og for å motvirke store tilbakeskritt i 
kampen for fattigdomsbekjempelse.

Rapport 2020

Posten ble opprettet i 2021. Det vises til rapport 
for 2020 under kap. 171 FNs utviklingsarbeid, post 
72 FNs fellesfond for bærekraftig utvikling for rap-
portering på målet for posten.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 59,1 mill. kroner for 2022.

Kap. 172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

Dette kapittelet dekker Norges kjernebidrag til 
Verdensbankgruppen, regionale utviklingsban-
ker og fond. I tillegg støtter Norge tematiske fond 
innen politisk prioriterte områder i samarbeid 
med andre land og bankene.

Kjernebidrag er kjøp av eierandeler gjennom 
kapitalinnskudd i utviklingsbankene, og gavebi-
drag til de respektive bankenes fond for de fattig-
ste landene. Spesielt Verdensbanken mottar bety-
delige øremerkede midler under andre deler av 
budsjettet. Kapittelet dekker også Norges forplik-
telser til tidligere vedtatte multilaterale initiativer 
for sletting av fattige lands gjeld til multilaterale 
utviklingsbanker og finansinstitusjoner.

Norge har bidratt til de multilaterale bankenes 
raske og massive respons på covid-19-pandemien 
og deres sentrale innsats i gjenoppbyggingen. 
Verdensbankgruppen var raskt ute med en første 
finansieringspakke på USD 14 mrd. til umiddelbar 
helserespons og igangsatte på kort tid prosjekter 
på lokalt nivå i 100 land. Gjennom en vesentlig 
omdisponering og forsering av lånemidler mobili-
serte banken USD 157 mrd. i perioden april 2020 
til juni 2021. Dette representerer en økning på 
60 pst. i forhold til de foregående 15 månedene, 

den raskeste veksttakten i Verdensbankens histo-
rie.

Afrikabanken har omdisponert en betydelig 
andel av sitt utlånsprogram i 2020 for å bistå afri-
kanske land i å håndtere pandemien. Norges kjer-
nebidrag til utviklingsbankene bidrar til store mul-
tilaterale krafttak mot pandemien, som vil være 
helt nødvendig for å få hjulene i gang igjen i fattige 
land, og for å motvirke store tilbakeskritt i kam-
pen mot fattigdom.

Post 70 Verdensbanken, kan overføres

Denne bevilgningen dekker Norges kjernebidrag 
til Verdensbankgruppen. I 2022 dekker bevilgnin-
gen både Norges forpliktelser til bankens fond for 
de fattigste landene (International Development 
Association – IDA) og deltakelse i kapitaløkning 
til Den internasjonale banken for gjenoppbygging 
og utvikling (IBRD). Den 19. påfyllingsperioden 
av IDA (IDA19) går fra 2020 til 2022. Norges delta-
kelse i kapitaløkningen i IBRD ble vedtatt i 2018 
og gjennomføres i perioden 2020–2023.

Verdensbanken er sentral i arbeidet med å nå 
bærekraftsmålene og de internasjonale klimafor-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

70 Verdensbanken, kan overføres 1 188 000 1 086 000 1 074 350

71 Regionale banker og fond, kan overføres 840 231 847 000 932 100

72 Strategisk samarbeid, kan overføres 222 000 90 000 90 000

73 Gjeldslette, kan overføres 280 432 355 700 396 000

Sum kap. 172 2 530 663 2 378 700 2 492 450
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pliktelsene i Parisavtalen. Bankens overordnede 
mål er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 og 
redusere økonomisk ulikhet. Gjennom IDA gir 
Verdensbanken myke lån og gavebistand til ver-
dens 74 fattigste land, inkludert alle de minst 
utviklede landene (MUL). Verdensbankgruppen 
er den største kilden til multilateral utviklingsfi-
nansiering generelt, og til utdanning og klima spe-
sielt. Det er også den multilaterale utviklingsinsti-
tusjonen som har størst finansiell kraft i mobilise-
ringen mot pandemien. To tredjedeler av midlene 
i IDA går til land i Afrika.

Banken er en sentral rådgiver for låntakerlan-
dene i både økonomiske og andre faglige spørs-
mål, ikke minst for sårbare stater, der innsatsen 
trappes vesentlig opp. Verdensbanken har et 
økende engasjement for å ivareta sårbare grup-
per, som mennesker med funksjonsnedsettelse. 
Banken har stor finansiell og faglig tyngde med 
sin globale tilstedeværelse. Den er en vesentlig 
kilde til erfaringsbasert kunnskap om utviklings-
spørsmål, har et bredt tematisk engasjement og 
direkte samarbeid med finansdepartementene i 
samarbeidslandene. Banken skårer høyt på evalu-
eringer, har klare retningslinjer for risikovurde-
ring og gode sosiale og miljømessige sikringsme-
kanismer. Norge har god innflytelse på Verdens-
bankens beslutninger og prioriteringer gjennom 
deltakelse i bankens styrende organer, det felles 
nordisk-baltiske styremedlemmet, hyppig høyni-
vådialog og bidrag til tematiske fond. Fra 2021 til 
2024 leder Norge det nordisk-baltiske kontoret i 
banken og representerer disse landene i Verdens-
bankens styre. Norge vil arbeide for en fortsatt 
godt koordinert og samstemt valggruppe, som 
karakteriseres som velfungerende og påvirknings-
dyktig av bankens ledelse.

Covid-19-pandemien gjorde det nødvendig å 
framskynde bruken av midlene i IDA19 (2020–
2022) for å svare på de store og akutte behovene 
for kriserespons, og tiltak for å holde økonomier 
flytende. I 2020 initierte Verdensbanken derfor en 
diskusjon med giverlandene om tilleggsressurser 
til IDA for å opprettholde det forhøyede årlige 
utlånsnivået. Dette for å unngå en brå nedgang i 
IDAs bistand når de fattigste landene trenger det 
som mest og kriserammede økonomier skal byg-
ges opp igjen. Giverlandene har blitt enige om en 
løsning der gjennomføringen av IDA20 framskyn-
des og starter allerede i juli 2022. For Norges del 
vil IDA20 ha budsjettvirkning først fra 2023 til og 
med 2025. Det skal avgis tilsagn om bidrag i et 
fjerde og siste forhandlingsmøte 13.–14. desem-
ber 2021, med Japan som vertskap.

Mål 2022

Denne bevilgningen støtter alle bærekraftsmå-
lene. Spesielt relevante på overordnet nivå er 
bærekraftsmål – 1 Utrydde alle former for fattig-
dom i hele verden, bærekraftsmål 10 – Redusere 
ulikhet i og mellom land, bærekraftsmål – 13 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, samt 
bærekraftsmål 17 – Styrke virkemidlene som 
trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye glo-
bale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål, 
som er overordnede strategiske mål for Verdens-
banken:
– Ekstrem fattigdom og økonomisk ulikhet er 

redusert.
– Klimagassutslipp er redusert og klimatilpas-

ning styrket.
– Langsiktig og bærekraftig finansiering for 

utvikling, er mobilisert.

Prioriteringer 2022

Norge vil arbeide for fortsatt mobilisering av mid-
ler til bred respons på pandemien og midler til 
gjenoppbygging. Samtidig må banken fortsette å 
bruke hele sin verktøykasse for vekst, utvikling 
og fattigdomsbekjempelse. I 2022 ventes det fort-
satt behov for midler til vaksinering. Norge vil, 
gjennom alle deler av Verdensbankgruppen 
(IBRD, IDA, IFC og MIGA), arbeide for å sikre 
gjennomslag for sentrale norske utviklings- og 
klimapolitiske prioriteringer, med et styrket resul-
tatfokus. Sammen med andre nordiske land vil 
Norge fortsette å være en forkjemper for sterkere 
vektlegging av kvinner og likestilling i Verdens-
bankens arbeid. En tett oppfølging av bankens 
ambisiøse likestillingsstrategi for 2016–2023 er 
sentralt i dette.

Verdensbanken vil mobilisere USD 200 mrd. i 
klimarelaterte utlån i perioden 2021–2025, og har 
lansert en ny og ambisiøs handlingsplan for kli-
mainnsatser i samme periode. Norge vil aktivt 
arbeide for at bankens klimamål oppfylles og for 
effektiv iverksetting av den nye klimaplanen. 
Norge vil i 2022 særlig prioritere bankens arbeid 
med grønn, robust og inkluderende gjenoppbyg-
ging etter covid-19 og framheve betydningen av 
blå økonomi i dette arbeidet. I tillegg vil Norge 
fortsette å legge vekt på bankens arbeid med 
nasjonal ressursmobilisering, utvikling av privat 
sektor og jobbskaping.

Overordnet tema for IDA20 blir en bedre gjen-
oppbygging for en grønn, robust og inkluderende 
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framtid. En betydelig andel av finanseringen fra 
IDA til låntakerlandene går til investeringer i 
utdanning og helse. Norge vil prioritere fattig-
domsreduksjon enda tydeligere, med særlig vekt 
på sårbare stater og grupper, deriblant personer 
med funksjonsnedsettelse. Likestilling er blant 
hovedprioriteringene i IDA, både i nåværende og 
kommende IDA-periode (IDA19 og IDA20). 
Norge vil arbeide for at banken oppfyller sine 
IDA19-forpliktelser innen klima, likestilling og 
kvinners økonomiske deltakelse, sårbare stater, 
utvikling av privat sektor og jobbskaping. Det vil 
også bli lagt vekt på kriseforebygging og bered-
skap, spesielt tiltak mot sult og for økt matsikker-
het. Å skape nye arbeidsplasser for ny vekst og 
utvikling står aller høyest på låntakerlandenes pri-
oriteringsliste.

Verdensbanken har i mange år vektlagt betyd-
ningen av sosiale sikkerhetsnett i utviklingsland, 
inkludert bruk av kontantoverføringer. Norge har 
støttet flere av bankens fond på dette området. 
Slike ordninger er svært relevante for å motvirke 
de negative effektene av pandemien og vil priorite-
res i 2022.

I tillegg vil Norge prioritere godt økonomisk 
styresett, spesielt bærekraftig gjeldshåndtering, 
tiltak for å øke skatteinngangen i låntakerland og 
bekjempelse av ulovlig kapitalflyt. Økt teknisk 
bistand og rådgivning blir viktig ettersom over 
halvparten av IDA-landene har fra middels til høy 
risiko for å havne i, eller allerede er i, en 
gjeldskrise. Sammen med Verdensbanken vil 
Norge bidra til å fremme digital teknologiutvik-
ling, spesielt i Afrika.

Det internasjonale finansieringsinstituttet 
(IFC) vil i 2022 ha hovedfokus på gjenoppbygging 
etter covid-19-pandemien og utvikling i sårbare 
stater. IFC vil være helt sentralt for å stimulere pri-
vat sektor-utvikling og jobbskaping i kjølvannet av 
pandemien. Se nærmere omtale av IFC under kap. 
162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, 
post 73 Det internasjonale finansieringsinstituttet 
(IFC).

Rapport 2020

Målene for 2020 var å bidra til oppnåelsen av Ver-
densbankens overordnede mål. IDA er en sentral 
del av bankens innsats for å nå disse målene.

Ekstrem fattigdom er redusert

I bankens regnskapsår 2020 (juli 2019–juni 2020) 
bidro IDA bl.a. til følgende resultater:

– 2,5 millioner bønder tok i bruk forbedrede 
landbruksmetoder.

– 0,8 millioner hektar land fikk forbedret van-
ning/drenering.

– 3,6 millioner mennesker fikk tilgang til forbe-
drede sanitæranlegg.

– 23,8 millioner mennesker ble dekket av sosiale 
sikkerhetsnett.

– 7,5 millioner mennesker fikk tilgang til sikrere 
vannkilder.

– 31,4 millioner barn ble vaksinert.
– 61,2 millioner kvinner og barn mottok grunn-

leggende ernæringstjenester.
– 6,7 mrd. USD i private investeringer ble mobili-

sert i de fattigste landene.
– 9,9 millioner mennesker deltok i jobbskapings-

tiltak.

I løpet av 2020 foretok IDA betydelige ompriorite-
ringer av planlagt finansering for å styrke lands 
kriserespons, bl.a. ved å framskynde investerin-
ger i helse og sosiale sikkerhetsnett. Landbruk-
sinvesteringer ble også vridd mot tiltak som styr-
ket matsikkerhet. IDA mobiliserte for eksempel 
USD 96,2 mill. i krisefinansering gjennom et 
eksisterende landbruksprosjekt i Bangladesh. 
Dette sikret inntektsgrunnlaget for 620 000 sår-
bare småbønder gjennom kontantoverføringer, 
mens tiltak for å sikre matproduksjon og salg av 
landbruksvarer også ble trappet opp. Til tross for 
omprioriteringer, leverte banken som forventet 
for flertallet av målene for inneværende periode 
av IDA, med unntak av noen områder. Dette gjel-
der for investeringer i infrastruktur og deler av 
landbruksporteføljen.

IDA inngikk avtaler om finansiering for over 
USD 30 mrd. i løpet av regnskapsåret 2020. IDA-
landene er i stor grad berørt av pandemien, og 
mange opplevde en akutt økonomisk krise i 2020 
med påfølgende behov for ekstra støtte. Banken 
bidro fra kjernefinansieringen til IDA med USD 
6 mrd. for å levere vaksiner i IDA-land og USD 
5,3 mrd. i støtte til matvaresikkerhet, samt gene-
rell budsjettstøtte. Av USD 82 mrd. i tilgjengelig 
finansiering i IDA19 ble nesten halvparten fram-
skyndet til første del av perioden for å møte de fat-
tigste landenes behov. Det norske bidraget til 
IDA19 er 2 928 mill. kroner over tre år, tilsvarende 
1,1 pst. av de samlede bidragene. Norges andel 
har over tid blitt redusert. Norge utbetalte et til-
leggsbidrag på 102 mill. kroner i 2020 for å støtte 
IDAs pandemirespons.
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Økonomisk ulikhet er redusert, gjennom inntektsvekst 
for de 40 pst. fattigste

Verdensbankens prognoser viser at økonomisk 
ulikhet økte i 2020, både på grunn av fall i inntek-
ter generelt, men også fordi den økonomiske kri-
sen rammet de fattige og mest sårbare hardest. 
IMF anslår en årlig nedgang i inntekt per innbyg-
ger på 5,7 pst. i utviklingsland over perioden 
2020–24, sammenlignet med 4,7 pst. i framvok-
sende økonomier og mindre enn 2,3 pst. i høyinn-
tektsland. Dette betyr økt risiko for at framskrit-
tene for utjevning i mange fattige land også rever-
seres. Samtidig viser Verdensbankens beregnin-
ger at ytterligere 97 millioner mennesker havnet 
under grensen for ekstrem fattigdom i 2020, som 
følge av pandemien.

Verdensbanken mobiliserte tungt, bredt og 
raskt for å motvirke de negative konsekvensene 
av pandemien. Banken støttet den umiddelbare 
helseresponsen og innsatsen for å holde økono-
mier flytende, redde jobber og sikre en inklude-
rende og bærekraftig gjenoppbygging. Matsikker-
het ble høyt prioritert i bankens covid-19-respons 
med økte investeringer i sosiale sikkerhetsnett og 
landbruk. På tvers av prosjekter ble utsatte grup-
per prioritert, inkludert kvinner, barn, flyktninger, 
personer med funksjonsnedsettelse og andre sår-
bare grupper.

I 2020 bodde ca. 40 pst. av verdens fattigste i 
sårbare stater. Andelen økte ytterligere som følge 
av pandemien. Inntekstvekst for de 40 pst. fattig-
ste måles kun for tre av de 37 landene som klassi-
fiseres som sårbare stater, grunnet svakt data-
grunnlag. I 2020 lanserte banken for første gang 
en strategi for sårbarhet, konflikt og vold. Norge 
har i tett samarbeid med andre nordiske land job-
bet for å sikre en effektiv iverksetting av strate-
gien. IDA oppskalerte samtidig ressursbruken i 
sårbare landsituasjoner, som Sahel, Tsjadsjøen og 
Afrikas Horn.

Klimagassutslipp er redusert og klimatilpasning 
styrket

For perioden 2015-2020 forpliktet banken seg til å 
øke andelen av sin totale finansiering med effek-
ter for klima i form av utslippskutt eller klimatil-
pasning fra 18 til 28 pst. I 2020 var andelen alle-
rede på 29 pst. og Verdensbanken mobiliserte 
totalt sett USD 21,4 mrd. i klimafinansiering - sitt 
høyeste årlige bidrag noensinne. I desember 2020 
annonserte Verdensbanken to nye mål for den 
neste femårsperioden. Andelen av bankfinansier-
ing med klimaeffekter skal økes til 35 pst. mens 

andelen som bidrar til klimatilpasning skal opp på 
50 pst.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 1 074,4 mill. kroner for 2022. 
Bevilgningsforslaget er en reduksjon på 11,7 mill. 
kroner sammenlignet med saldert budsjett for 
2021 grunnet valutaendringer. Usikkerhet rundt 
endringer i valutakurser for kapitaløkninger hånd-
teres ved en fullmakt til overskridelse, jf. forslag 
til vedtak under romertall III.

Bevilgningen foreslås fordelt som følger:
– Den internasjonale banken for gjenoppbygging 

og utvikling (IBRD) 98 mill. kroner til Norges 
forpliktelse for 5. kapitaløkning.

– Verdensbankens utviklingsfond (IDA) 
976 mill. kroner til Norges forpliktelse i den 19. 
giverlandspåfyllingen av fondet (IDA19), som 
forvaltes av Norad.

Det vises for øvrig til forslag til vedtak under 
romertall XII om deltakelse i kapitaløkninger og 
fondspåfyllinger i internasjonale banker og fond.

Post 71 Regionale banker og fond, kan 
overføres

Bevilgningen dekker Norges kjernebidrag til føl-
gende regionale utviklingsbanker og fond:
– Afrikabanken og Afrikafondet
– Asiabanken og Asiafondet
– Den interamerikanske utviklingsbanken
– Nordisk utviklingsfond

Kjernebidrag er kjøp av eierandeler, samt gavebi-
drag til de respektive bankers fond for de fattigste 
landene.

De regionale utviklingsbankene er blant de 
største og viktigste kildene til utviklingsfinansier-
ing og rådgivning til låntakerland. Regionalban-
kene er viktige i arbeidet med å nå bærekraftsmå-
lene, oppfylle de internasjonale klimaforpliktel-
sene og for å mobilisere større midler fra flere kil-
der for å finansiere utviklings- og klimatiltak. Ban-
kenes mål faller godt sammen med Norges 
utviklingspolitiske prioriteringer. De skårer også 
høyt på uavhengige evalueringer av resultater og 
effektivitet. De har klare retningslinjer for 
risikovurdering og gode sosiale og miljømessige 
sikringsmekanismer. Norge følger opp prioriterin-
ger i regionalbankene i tett samarbeid med de 
nordiske landene, noe som øker norsk innflytelse. 
I tillegg til kjernestøtte, gis begrenset øremerket 
støtte under andre poster, se kap. 172 Multilate-



2021–2022 Prop. 1 S 199
Utenriksdepartementet
rale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 72 Stra-
tegisk samarbeid, samt kap. 162 Næringsutvikling, 
landbruk og fornybar energi, post 73 Det internasjo-
nale finansieringsinstituttet (IFC).

Mål 2022

Denne bevilgningen støtter alle bærekraftsmå-
lene. Spesielt relevante på overordnet nivå er 
bærekraftsmål 1 – Utrydde alle former for fattig-
dom i hele verden, bærekraftsmål 10 – Redusere 
ulikhet i og mellom land, bærekraftsmål 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem, samt 
bærekraftsmål 17 – Styrke virkemidlene som 
trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye glo-
bale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bevilgningen skal bidra til at de regionale 
utviklingsbankene og fond kan nå sine strategiske 
mål, herunder:
– Ekstrem fattigdom og økonomisk ulikhet er 

redusert.
– Klimagassutslipp er redusert og klimatilpas-

ning styrket.
– Langsiktig og bærekraftig finansiering for 

utvikling, er mobilisert.

Prioriteringer 2022

Afrikabanken

Mer inkluderende og grønnere vekst: Afrikabankens 
strategi har som overordnede mål å skape mer 
inkluderende og grønnere vekst i Afrika. Bankens 
strategiske rammeverk omfatter bred innsats for å 
nå bærekraftsmålene og klimaforpliktelsene i afri-
kanske land. Flerårige, prioriterte innsatsområder 
for perioden 2020–2027 ble tydeliggjort i forbin-
delse med et vedtak om en syvende generell kapi-
taløkning i 2019. Samme år ble giverlandene enige 
om prioriteringene for Afrikafondet for treårsperi-
oden 2020–2022 (ADF15). ADF tilbyr rådgivning 
og finansiering i form av sterkt subsidierte lån og 
gavebidrag for utviklingsformål til lavinntektslan-
dene i Afrika. ADF retter seg mot de 37 fattigste 
landene i Afrika. Nær halvparten av disse er kate-
goriserte som sårbare.

Bankens og ADFs prioriteringer har fått for-
sterket relevans som følge av covid-19-pandemien. 
Banken vil i 2022 fortsette å aktivt støtte afrikan-
ske land for å håndtere de sosiale og økonomiske 
konsekvensene av pandemien.

Norges prioriteringer: Det blir viktig å støtte 
banken i å tilpasse pandemiresponsen til beho-
vene på landnivå. Norge vil arbeide for et tydelig 
fattigdoms- og klimafokus i bankens operasjonelle 

virksomhet. Videre vil Norge være en pådriver for 
at bankens nye kvinne- og likestillingsstrategi og 
klimahandlingsplan følges aktivt opp, både gjen-
nom nasjonale og regionale tiltak. Dette er ikke 
minst viktig innenfor store innsatsområder som 
energi, transport, landbruk, bærekraftige mat-
systemer og industriell utvikling. Norge vil 
arbeide for at banken løfter arbeidet med jobbska-
ping og utvikling av privat sektor ytterligere, med 
en tydeligere integrering av kvinners, ungdom-
mers, samt sårbare gruppers behov. Videre skal 
arbeidet med rådgivning og kapasitetsbygging for 
godt økonomisk styresett løftes, herunder finans-
forvaltning, gjeldsbærekraft, skatt, ulovlig kapital-
flyt og nasjonal ressursmobilisering.

Norge vil fortsette å arbeide for at en større 
andel av bankens virksomhet rettes mot lavinn-
tektsland og sårbare landsituasjoner, med vekt på 
Afrika sør for Sahara. Videre at bankens resultat-
orientering styrkes gjennom god personalforvalt-
ning, bruk av oppdatert resultatrammeverk og god 
oppfølging av gjennomganger og evalueringer. I 
2022 deltar Norge i forhandlinger om påfylling av 
Afrikafondet for treårsperioden 2023–2025 (ADF16).

Norge vil arbeide for videreføring av institusjo-
nelle reformer og sikre bankens og fondets lang-
siktige, finansielle bærekraft. Bankens muligheter 
til å opprettholde planlagte utlånsvolum for perio-
den 2020–2027 er under press som følge av pande-
mien og nedgradering eller potensiell nedgrade-
ring av viktige medlemslands økonomier.

Norge har fram til medio 2022 en fast repre-
sentant i bankens stedlige styre i Abidjan, hvor 
Norge representerer de nordiske landene, India 
og Irland. Norge vil bidra til en fortsatt godt koor-
dinert og samstemt valgkrets.

Asiabanken

Vaksinering og andre tiltak for å bøte på de helse-
messige og økonomiske konsekvensene av pande-
mien forventes å stå sentralt også i 2022. Asiaban-
kens overordnede styringsinstrument, Strategi 
2030, ble godkjent av bankens styre i 2018. Strate-
gien inneholder tre konkrete måltall:
– Likestilling: 75 pst. av bankens investeringer 

skal støtte likestilling. Den interne kvinneande-
len for internasjonalt rekruttert personell skal 
nå 40 pst. innen 2022.

– Klima: 75 pst. av bankens investeringer skal 
støtte utslippsreduksjoner eller klimatilpas-
ning. USD 80 mrd. skal brukes på dette arbei-
det i perioden 2019–2030.

– Investeringer i privat sektor skal utgjøre en 
tredjedel av bankens virksomhet innen 2024.
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Prioriteringene for gavebistand til fattige og sår-
bare land i Asia og Stillehavsregionen gjennom 
Asiabankens utviklingsfond (Asian Development 
Fund, AsDF), ble avtalt giverne imellom da påfyl-
lingen for fireårsperioden 2021–2024 ble ferdigfor-
handlet i 2020. Giverne ble enige om seks priorite-
ringer:
1. Sårbare og konfliktrammede land og små 

øystater
2. Likestilling
3. Klimaendringer og forebygging av natur-

katastrofer
4. Regionalt samarbeid og integrering, herunder 

grenseoverskridende helseproblemer, hav, bio-
diversitet og økosystemtjenester

5. Utvikling av privat sektor
6. Gjeldshåndtering

Bankens mål, som med dette er lagt for flere år 
framover, stemmer godt overens med Norges pri-
oriteringer. Norge vil jobbe for at banken setter av 
tilstrekkelige ressurser, slik at målene nås. Norge 
vil arbeide for at målene for likestilling og klima 
styrkes ytterligere, og at banken blir enda bedre 
til å inkludere sårbare grupper i sine prosjekter.

Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB)

Arbeidet i Den interamerikanske utviklingsban-
ken (IDB) vil i 2022 preges av gjenoppbygging av 
en region som har vært hardt rammet av pande-
mien. Bankens president, Mauricio Claver-Carone 
fra USA, har lansert en ny visjon («Vision 25») for 
bankens virksomhet, som vektlegger klima-
endringer, fattigdomsbekjempelse, likestilling, 
sosial og økonomisk ulikhet, samt sårbare grup-
per. Dette er områder Norge prioriterer i samar-
beidet med IDB. IDB vil også i 2022 være en vik-
tig partner for Norge i regjeringens klima- og 
skogsatsing. Årsmøtet i 2021 vedtok å sette i gang 
et omfattende analysearbeid av banken og dens 
rolle i regionen, som kan danne grunnlag for en 
eventuell framtidig kapitaløkning.

Som for resten av banken vil også dens privat-
sektor-arm, Inter-American Investment Corpora-
tion (IIC), i 2022 være preget av innsatsen for å 
sikre grønn vekst og utvikling i regionen etter 
pandemien. Utvikling av privat sektor er også vik-
tig for kvinners økonomiske deltakelse. Kvinner i 
regionen er spesielt hardt rammet under pande-
mien. IDBs økte satsing på klima er et annet 
hovedområde i IICs virksomhet. Norge foretar 
siste innbetaling til kapitaløkningen i IIC i 2022.

Nordisk utviklingsfond (NDF)

Nordisk utviklingsfond (NDF) finansierer klima-
tiltak, primært i Afrika (60 pst.). Den nye strate-
gien fra 2020 legger vekt på nordisk lederskap i 
kampen mot klimaendringer og tiltak for klimatil-
pasning. Kvinner og likestilling framheves også. 
Kapitalpåfyllingen som de nordiske landene ble 
enige om i 2020, iverksettes for Norges del i 2022. 
Kapitalpåfyllingen er på 350 mill. euro over ti år. I 
2022 vil arbeidet med å øke kapasiteten i NDF i 
tråd med kapitalpåfyllingen, prege arbeidet.

Rapport 2020

Afrikabanken

Afrikabanken utbetalte USD 7,2 mrd. i lån og 
gavebidrag i 2020, hvorav USD 2,4 mrd. fra Afrika-
fondet (ADF).

Covid-19 kriserespons: Banken omdisponerte 
nær 70 pst. av sitt utlånsprogram i 2020 for å bistå 
afrikanske land med å håndtere pandemien. 
Responsen var i hovedsak budsjettstøtte øremer-
ket smitteverntiltak og helserelaterte formål, 
støtte til sosiale beskyttelsesprogram og støtte til 
å holde hjulene i gang i næringslivet. Bankens 
bidrag satt bl.a. myndighetene i Ghana, Senegal 
og Elfenbenskysten i stand til å subsidiere vann- 
og strømkostnader i en kritisk periode for 1 mil-
lion mennesker i hvert av de tre landene. I Niger 
fikk over 2 millioner mennesker tilgang til kritisk 
matvarehjelp. Omprioriteringene gikk bl.a. på 
bekostning av investeringer i infrastruktur. Covid-
19-innsatsen evalueres av bankens evaluerings-
avdeling. Rapporten kommer i 2022.

Tydeligere prioriteringer og interne reformer: 
Banken tok grep for å spisse innsatsen ytterligere 
innen de fire områdene infrastruktur og energi, 
landbruk og matsikkerhet, industrialisering og 
regional integrasjon. Tematiske innsatser som 
utvikling av privat sektor, jobbskaping, klima, like-
stilling, sårbarhet og styresett ble løftet. Det er 
fortsatt behov for god oppfølging fra styrets side.

Ekstrem fattigdom og økonomisk ulikhet er redusert

Sammenlignet med 2019 økte lån og gavebidrag 
fra Afrikafondet til sårbare land i 2020 med 48 pst. 
I 2020 ble elleve oppdaterte landspesifikke sårbar-
hetsanalyser ferdigstilt, og disse bidro til mer rele-
vante landprogrammer. Det ble lagt økt vekt på 
underliggende årsaker til konflikt og sikkerhets-
utfordringer over landegrensene, med styrkede 
regionale innsatser i Sahel, Tsjadsjøen og Afrikas 
Horn. Til grunn lå erfaringer og anbefalinger fra 
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en nylig uavhengig evaluering av bankens innsats 
i sårbare stater.

Entreprenørskap og jobbskaping sto sentralt, 
særlig i kjølvannet av pandemien, med vekt på 
digitale verktøy for inkludering, også av ungdom-
mer og sårbare grupper. Framdriften evalueres i 
2021. Lån til privat sektor utgjorde 11 pst. i 2020, 
en nedgang fra 30 pst. i 2019. En oppdatert stra-
tegi for utvikling av privat sektor ferdigstilles i 
2021. Bankens investeringer i landbruk bidro til å 
utvikle entreprenørskap, matsikkerhet og bære-
kraftige matsystemer.

Andelen AfDB-finansierte prosjekter i offentlig 
sektor med relevans for bankens likestillingsmar-
kør økte fra 60 pst. i 2019 til 98 pst. i 2020. Bruken 
av denne markøren bidro til å styrke integrering 
av likestillingshensyn. Banken har i samarbeid 
med FNs økonomiske kommisjon for Afrika 
(UNECA) utarbeidet en kjønnsindeks for Afrika, 
Africa Gender Index. Indeksen er ment å være et 
verktøy for å fremme integrering av likestillings- 
og kvinneperspektivet i produktive sektorer. Ban-
ken har fremmet bruk av indeksen i sin dialog 
med relevante partnere.

Banken har i 2020 bidratt med kapasitetsbyg-
ging for styrket offentlig finansforvaltning, finan-
siell åpenhet og nasjonal ressursmobilisering i 
utvalgte land. Disse programmene for kapasitets-
bygging fikk forsterket relevans i lys av pande-
mien. 

Klimagassutslipp er redusert og klimatilpasning er 
styrket

Bankens klimahandlingsplan har som mål at 
40 pst. av alle godkjente prosjekter skal være kli-
marelevante. Andelen var 34 pst. i 2020, omtrent 
på samme nivå som i 2019. I 2020 utgjorde tiltak 
for å redusere utslipp 37 pst. og tiltak for klimatil-
pasning 63 pst. Målet er en 50/50-fordeling.

I 2020 rapporterte Afrikabanken bl.a. følgende 
resultater:
– 260 000 mennesker ble koblet til energinettet, 

halvparten kvinner.
– 202 megawatt ny energi ble produsert, halvpar-

ten fra fornybare energikilder.
– Vel 8 millioner mennesker fikk ny eller bedre 

tilgang til vann og sanitær, omlag halvparten 
kvinner.

– Nær 930 km vei ble utbedret eller bygget, 
hovedsakelig i lavinntektsland.

– Vel 9 millioner mennesker fikk bedre tilgang til 
transporttjenester.

– Vel 16 millioner mennesker nøt godt av ban-
kens investeringer i landbruk, omlag halvpar-
ten kvinner.

– 7 700 små og mellomstore entreprenører fikk 
bedre tilgang til finansiering.

– Nær 120 000 mennesker fikk yrkesrettet opp-
læring, om lag halvparten kvinner.

– 170 000 mennesker fikk bedre tilgang til utdan-
ning, om lag halvparten kvinner.

Den asiatiske utviklingsbanken (ADB)

ADB godkjente totalt USD 31,6 mrd. i lån, gavebi-
stand, egenkapitalinvesteringer, garantier og tek-
nisk bistand i 2020, mot ca. USD 22 mrd. i 2019. 
Av dette utgjorde bankens pandemirespons USD 
16,1 mrd. I desember 2020 lanserte ADB et eget 
initiativ for å tilby rask og rettferdig vaksinerela-
tert støtte til regionens utviklingsland («Asia Paci-
fic Vaccine Access Facility» (APVAX)), på til 
sammen USD 9 mrd.

Status for de tre målene innen likestilling, 
klimafinansiering og privat sektor ved utgangen 
av 2020 var som følger:
– Likestilling: Status for investeringer var 89 pst. 

for årene 2018–2020, som er betydelig høyere 
enn målet (75 pst.). Kvinneandelen for interna-
sjonalt rekruttert personell for 2020 var 38 pst. 
(mot målet på 40 pst.).

– Klima: Status for klimafinansiering for 2020 var 
4,3 mrd. til utslippsreduksjoner eller klimatil-
pasning. Det er under det som kreves som et 
årlig gjennomsnitt for å nå målet om USD 
80 mrd. innen 2030. Resultatet må ses i lys av 
den ekstraordinære pandemiresponsen.

– Investeringer i privat sektor: utgjorde 21 pst. i 
2020. Målet er en tredjedel innen 2024.

Asiabankens utviklingsfond (Asian Develop-
ment Fund, AsDF) gir gavebidrag til fattige og 
sårbare land i Asia og Stillehavsregionen. Afgha-
nistan og ni Stillehavsøyer mottok ren gave-
bistand. Kirgisistan, Solomon-øyene og Vanuatu 
mottok halvparten som ren gave og halvparten 
som lån. Nepal fikk subsidierte lån. Fondet har 
bl.a. bidratt med betydelig assistanse til for-
drevne fra Myanmar i Bangladesh og til viktig 
utbygging av fornybar energi i øystater i Stilleha-
vet. I Afghanistan bidro fondet bl.a. til bygging 
og rehabilitering av 15 sykehus og medisinske 
fasiliteter, samt til bygging av en overføringska-
bel for strøm fra Usbekistan. Kabelen vil styrke 
leveransene til eksisterende kunder og mulig-
gjøre tilknytning for rundt 500 000 nye kunder, 
både husholdninger og bedrifter. Prosjektet vil 
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redusere klimagassutslippene med 320 000 tonn 
årlig gjennom redusert bruk av diesel og olje for 
kraftproduksjon.

Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB)

I 2020 ble en stor del av låneprogrammene i IDB 
omprioritert til pandemirespons, primært til hel-
seinnsats og for å bøte på de økonomiske konse-
kvensene av pandemien. Støtte til tiltak som mot-
virket sosial ulikhet, spesielt for kvinner, var sen-
tralt. Totale utlån i IDB-gruppen var i 2020 på USD 
20,6 mrd. Av dette ble ca. 8 mrd. utbetalt til pande-
mirespons. Budsjettstøtte til landene økte fra 30 til 
40 pst. Vaksinestøtte gjennom Gavi og COVAX ble 
prioritert. IDBs soliditet i 2020 var fortsatt god, og 
banken har fortsatt trippel A-rangering.

IDBs privatsektor-arm, IDB Invest, respon-
derte på pandemien ved å øke sin utlånskapasitet 
fra USD 4,5 mrd. til USD 7 mrd. Totalt ble prosjek-
ter for over USD 9 mrd. godkjent i 2020, inkludert 
ressurser mobilisert gjennom finansieringspart-
nere. Mye av innsatsen skulle sikre arbeidsplas-
ser i småbedrifter i Latin-Amerika og Karibia.

Nordisk utviklingsfond (NDF)

NDF fyller en nisje i den globale klimafinansier-
ingsstrukturen, ved å støtte de fattigste landene i 
Afrika med klimatilpasning og en tydelig nordisk 
profil. Prosjektporteføljen i NDF var i 2020 på 
428 mill. euro fordelt på 122 prosjekter i 16 land, 
hvorav 53 pst. til Afrika. 54 mill. euro ble tildelt 
nye prosjekter i 2020. NDFs forvaltningskapital 
var i 2020 på 752 mill. euro. På bakgrunn av en ny 
strategi som forsterket NDFs klimamandat, pri-
mært i Afrika, ble de nordiske landene i 2020 
enige om en kapitalpåfylling av NDF på 350 mill. 
euro over ti år. Norge påbegynner innbetalingene 
i 2022.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 932,1 mill. kroner for 2022, jf. 
forslag til vedtak under romertall XII om delta-
kelse i kapitaløkninger og fondspåfyllinger i inter-
nasjonale banker og fond. Usikkerhet rundt 
endringer i valutakurser for kapitaløkninger hånd-
teres ved en fullmakt til overskridelse, jf. forslag 
til vedtak under romertall III. Bevilgningen fore-
slås fordelt som følger:
– Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF): 

694 mill. kroner (forvaltes av Norad)
– Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB): 

85,7 mill. kroner

– Det asiatiske utviklingsfondet (AsDF): 
50,3 mill. kroner (forvaltes av Norad)

– Det interamerikanske investeringsselskapet 
(IIC/IDB Invest): 3,6 mill. kroner

– Nordisk utviklingsfond (NDF): 98,5 mill. kroner

Bevilgningsforslaget er en økning på 85,1 mill. 
kroner sammenlignet med saldert budsjett for 
2021 som skyldes ny kapitalpåfylling til NDF. Om 
lag halvparten av kapitalpåfyllingen til NDF reg-
nes som klimatilpasning.

Post 72 Strategisk samarbeid, kan overføres

Bevilgningen dekker øremerkede bidrag til de 
multilaterale utviklingsbankene, spesielt Verdens-
banken, for områder av høy politisk prioritet der 
det er ønskelig å styrke bankenes arbeid. Dette er 
svært aktuelt i en situasjon der alle bankenes lån-
takere er i krise pga. covid-19-pandemien. Midler 
til strategisk samarbeid med utviklingsbankene er 
viktig katalytisk finansiering, som supplement til 
kjernestøtten.

Norge bidrar med midler til ulike fond. Fon-
dene brukes til politisk påvirkning gjennom dialog 
med bankene og for å understreke norske priori-
teringer. Sentralt i dialogen står tiltak for større 
utviklingseffektivitet, innovativ, katalytisk finansi-
ering, økt mobilisering av privat kapital og bedre 
resultater og resultatformidling. Posten benyttes 
også til å finansiere norske eksperter til utvikling-
sbankene for begrensede perioder (sekonderin-
ger).

Mål 2022

Denne bevilgningen støtter alle bærekraftsmå-
lene. Spesielt relevante på overordnet nivå er 
bærekraftsmål 1 – Utrydde alle former for fattig-
dom i hele verden, bærekraftsmål 10 – Redusere 
ulikhet i og mellom land, og bærekraftsmål 13 – 
Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem.

Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– De multilaterale utviklingsbankenes samlede 

innsats for effektiv. fattigdomsbekjempelse og 
levering av fellesgoder er styrket.

– Inkluderende og bærekraftig økonomisk 
vekst.

Prioriteringer 2022

Norge vil fortsette å bidra til innovasjon og å 
fremme økonomisk vekst og jobbskaping. Dette 
er en svært viktig del av Verdensbanken og de 
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regionale utviklingsbankenes agenda for en bedre 
og grønnere gjenoppbygging i fase to av bankenes 
covid-19-respons. Jobbskaping for unge, oppbyg-
ging av sosiale sikkerhetsnett, samt håndtering av 
offentlige finanser og gjeld, planlegges å inngå i 
samarbeidet. Nordmenn som blir sekondert til 
bankene for begrensede perioder, vil understøtte 
våre prioriterte innsatsområder.

Rapport 2020

De multilaterale utviklingsbankenes samlede innsats 
for effektiv fattigdomsbekjempelse og levering av 
fellesgoder er styrket

Innsatsen i 2020 gjaldt særlig rettighetsbasert 
inkludering av sårbare grupper, støtte til unge 
entreprenører, digitalisering og styrket forvalt-
ning av offentlige ressurser med vekt på økt åpen-
het og ansvarliggjøring. Norge videreførte støtten 
til Verdensbankens fond for menneskerettigheter, 
inkludering og likestilling. Fondet hadde høy akti-
vitet i 2020, og over halvparten av innsatsen var i 
land i sårbare situasjoner. Pandemien tydelig-
gjorde behovet for å bruke digitale verktøy for 
fange opp sosiale utslag av krisen. Urfolk har i 
mange tilfeller vært en særlig utsatt gruppe, som 
har dratt nytte av fondets kunnskap om rettighe-
ter og klagemekanismer.

Næringsutvikling, inkludert jobbskaping og samar-
beid med privat sektor

Norge fortsatte å støtte Afrikabankens strategi for 
jobbskaping for unge i Afrika gjennom støtte til 
«Youth Entrepreneurship and Innovation Multi 
Donor Trust Fund». Gjennom et samarbeid med 
Tony Elumelu Foundation fikk 1 000 entreprenø-
rer i 38 afrikanske land opplæring, faglig bistand 
og finansiell støtte i 2020.

Godt styresett, åpenhet og institusjonsbygging

Norge videreførte samarbeidet med «Africa Legal 
Support Facility» (ALSF), som finansierer juridisk 
rådgivning og bidrar med kapasitetsbygging i med-
lemsland i Afrika, i hovedsak for økonomiske for-
handlinger mellom stater og internasjonale selska-
per. Institusjonen bidro til etablering av offentlig-
private samarbeidsavtaler i Ghana og Togo som 
sørget for drikkevann til fire millioner mennesker. 
ALSF bidro med teknisk bistand til Somalia i forbin-
delse med landets multilaterale gjeldsletteavtale. 
De bisto også bl.a. i reforhandlinger av statlige eier-
rettigheter i gruvevirksomhet i Lesotho, som økte 
myndighetenes vederlag fra 4-8 pst. til 10 pst.

Norge videreførte støtten til gjeldshåndte-
ringsfondet «Debt Management Facility» (DMF 
III) i regi av Verdensbanken og IMF. Fondet 
bidrar med råd og opplæring til fattige land om 
gjeldshåndtering. Fondet støttes av tolv land, i til-
legg til Afrikabanken. Økt åpenhet om gjelden til-
legges vekt. Pandemien forsterket gjeldsproble-
mene i mange land, og behovet for fondets tjenes-
ter økte. I alt 86 land mottar tjenester fra denne 
mekanismen.

Samarbeidet med Den interamerikanske 
utviklingsbanken (IDB) gjennom fondet for åpen-
het og innsyn, «Transparency Trust Fund», ble 
videreført i 2020. Fondet har siden opprettelsen i 
2007 støttet mer enn 60 prosjekter med faglig 
bistand for mer enn USD 20 mill. til alle 26 land 
som kan låne i IDB, bl.a. til digitalisering og ulike 
anti-korrupsjonstiltak. Dette bidro til økt åpenhet 
og avsløring av omfattende korrupsjon i flere 
land.

Støtten til Verdensbankens partnerskap for 
digital utvikling, «Digital Development Partners-
hip», ble videreført i 2020. Fondet støttes av tolv 
partnerland og teknologibedrifter, og flere nye 
partnere er på vei inn. Innsatsen omfatter 34 pro-
grammer i mer enn 50 land, de fleste i Afrika. Inn-
satsområdene inkluderte bruk av mobildata i kri-
serespons, framskynding av «Digital economy for 
Africa» i samarbeid med Den afrikanske union og 
styringsverktøy for tilgang til bredbånd i kriser, 
samt arbeid med sosiale sikkerhetsnett.

Norge støttet i 2020 «IMFs katastrofefond 
(CCRT)» med 180 mill. kroner. CCRT benyttes til 
å gi gjeldslette til IMFs fattigste og mest sårbare 
medlemsland dersom de rammes av omfattende 
naturkatastrofer eller epidemier. Dette bidro til å 
støtte de fattigste landene i forbindelse med 
koronakrisen.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 90 mill. kroner for 2022. 
Løpende prosjekter forvaltes av Norad.

Post 73 Gjeldslette, kan overføres

Bevilgningen dekker Norges forpliktelser under 
de multilaterale gjeldsletteinitiativene «Heavily 
Indebted Poor Countries Initiative» (HIPC, fra 
1996), og «Multilateral Debt Relief Initiative» 
(MDRI, fra 2005) for sletting av fattige lands gjeld 
til multilaterale utviklingsbanker og finansinstitu-
sjoner. Norge er politisk forpliktet til å delta i disse 
store internasjonale spleiselagene fram til 2044 og 
2054 for hhv. Verdensbanken og Afrikabanken. 



204 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
Norges juridisk bindende forpliktelser, som utvi-
des hvert tredje år i forbindelse med giverlandspå-
fyllingene i IDA og Afrikafondet, er nedfelt i 
romertallsvedtak fram til hhv. 2031 og 2032. 
Bevilgningsbehovet antas å øke fram mot et topp-
punkt rundt 2025.

Bevilgningen kan ved behov brukes til inndek-
ning av bilateral gjeldslette overfor land med stats-
gjeld til Norge som ikke er omfattet av Handlings-
planen om gjeldslette for utvikling fra 2004, som 
hjemler gjeldslette uten bevilgning over bistands-
budsjettet.

Parisklubben, som består av kreditorlandene i 
OECD, innførte et gjeldsmoratorium («Debt Ser-
vice Suspension Initiative», DSSI) i 2020. Dette ga 
betalingsutsettelser på lån for de fattigste landene, 
for å sette dem bedre i stand til å håndtere pande-
mien gjennom å frigjøre finansielle ressurser. 
Gjeldsmoratoriet har vært forlenget i to omganger 
og gjelder nå ut året 2021. Moratoriet innebærer 
betalingsutsettelser på seks år, hvorav ett års 
avdragsfrihet.

Mål 2022

Bevilgningen støtter alle bærekraftsmålene. Spesi-
elt relevante på overordnet nivå er bærekraftsmål 
1 – Utrydde alle former for fattigdom i hele ver-
den. Bevilgningen skal bidra til å nå følgende mål:
– Norge har oppfylt sine juridisk bindende for-

pliktelser til tidligere vedtatte multilaterale 
gjeldsletteinitiativer (HIPC og MDRI).

Prioriteringer 2022

Selv om mange land opplevde økende gjeldspro-
blemer også før pandemien, har behovet for 
gjeldslette blitt ytterligere aktualisert som følge av 
covid-19. Den globale økonomiske krisen har ram-
met de fattigste landene hardt. Norge støtter vide-
reføringen av gjeldsmoratoriet i Parisklubben og 
G20 til utløpet av 2021, og det nye rammeverket 
for gjeldsrestrukturering, «Common Frame-
work». Under dette rammeverket kan land med 
store gjeldsutfordringer søke om restrukturering 
av sin gjeld. Målet er at så mange land som mulig 
med store utfordringer med gjeldsbærekraft 
benytter seg av denne muligheten til å redusere 
stat-til-stat gjeld.

Det vil fortsatt være viktig å arbeide for at det 
internasjonale samfunnet står sammen om de 
store multilaterale gjeldsletteinitiativene fra 1990- 
og 2000-tallet. Norge vil innfri sine forpliktede 

andeler i HIPC og MDRI overfor Verdensbanken 
og Afrikabanken. Norge vil fortsette å mane til 
ansvarlig låntaking og långivning, slik at nye 
gjeldsopptak ikke overstiger grenser for økono-
misk bærekraft. Som ledd i dette arbeidet vil 
Norge ta til orde for økt åpenhet og innsyn i stats-
gjeld og skjult gjeld. Dette er et ansvar som først 
og fremst hviler på låntakerland, men der långi-
vere, særlig nye, store og mindre transparente 
kreditorland, også har et medansvar.

Dersom det skulle bli behov for gjeldslette til 
land som ikke er omfattet av Handlingsplan om 
gjeldslette for utvikling, vil dette i utgangspunktet – 
med mindre regjeringen beslutter noe annet og 
Stortinget samtykker – måtte bevilges innenfor 
bistandsrammen. Zimbabwe er ikke omfattet av 
gjeldsplanen, men det er høyst usikkert når landet 
eventuelt vil kvalifisere for multilateralt koordi-
nert gjeldslette.

Sudan kvalifiserte seg for multilateralt koordi-
nert gjeldslette i juni 2021, som ett av de aller siste 
HIPC-landene. Dette åpnet for nye lån fra de mul-
tilaterale utviklingsbankene og IMF, etter flere 
tiårs utestengelse. Sudan gjennomførte forhand-
linger med Parisklubben i juli 2021. Sletting av 
Sudans statsgjeld til Norge vil gjennomføres uten 
ordinær bevilgning iht. romertallsvedtak nr. XI i 
Prop. 1 S (2014–2015), ved inngåelse av en bilate-
ral avtale.

Rapport 2020

Norge har oppfylt sine juridisk bindende forpliktelser til 
tidligere vedtatte multilaterale gjeldsletteinitiativer 
(HIPC og MDRI)

Norge bidro med 280,4 mill. kroner som dekket 
forpliktelsene under MDRI og HIPC i Verdens-
banken (IDA) og Afrikabanken. De berørte 39 
utviklingslandene fikk dermed frigjort det tilsva-
rende beløpet, som de ellers ville ha måttet bruke 
på renter og avdrag, til formål som infrastruktur-
utbygging, klimatiltak, helse og utdanning.

I oppfølgingen av Parisklubbens gjeldsmorato-
rium inngikk Norge en bilateral avtale med Pakis-
tan om betalingsutsettelser på gjeldsforpliktelser 
til Norge i 2020, for å frigjøre midler til håndtering 
av covid-19-pandemien. Pakistan er det eneste lan-
det som kvalifiserer til betalingsutsettelser under 
gjeldsmoratoriet fra Norge.

Det politiske påvirkningsarbeidet for ansvarlig 
låntaking og ansvarlig långivning ble særlig vide-
reført gjennom Verdensbanken, de regionale 
utviklingsbankene og FNs generalforsamling.
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Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 396 mill. kroner for å innfri 
Norges juridisk bindende multilaterale gjeldslette-
forpliktelser. Dette er en økning på 40,3 mill. kro-

ner sammenlignet med saldert budsjett for 2021. 
Bevilgningen forvaltes av Norad.

Det vises for øvrig til forslag til vedtak under 
romertall IX om ettergivelse av fordringer.

Kap. 179 Flyktningtiltak i Norge

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen dekker visse utgifter til asylsøkeres 
opphold i Norge i løpet av det første året, som 
etter OECD/DACs retningslinjer kan klassifise-
res som offisiell utviklingsbistand (ODA). Ordnin-
gene ligger under hhv. Justis- og beredskapsde-
partementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- 
og familiedepartementet, jf. omtale i de respektive 
departementers fagproposisjoner. Bevilgningen 
brukes til å refundere utgiftene til de tre departe-
mentene, som bevilger/bokfører ODA-andelen av 
flyktningutgiftene i Norge på egne inntektsposter. 
OECDs retningslinjer er lagt til grunn for å 
beregne bevilgningsforslaget for 2022.

Rapport 2020

I 2020 ble det utbetalt 479,4 mill. kroner fra Uten-
riksdepartementets budsjett som ODA-godkjente 
utgifter til hhv. Justis- og beredskapsdepartemen-
tet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og fami-
liedepartementet. Se nærmere omtale i de respek-
tive departementers fagproposisjoner. Dette til-
svarer 1,2 pst. av totale bistandsutbetalinger.

Budsjett 2022

Det foreslås bevilget 573 mill. kroner for 2022.
OECDs retningslinjer er lagt til grunn for 

beregningen av bevilgningsforslaget for 2022.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap 

2020
Saldert 

budsjett 2021
Forslag 

2022

21 Spesielle driftsutgifter 479 437 550 402 573 029

Sum kap. 179 479 437 550 402 573 029
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8  Nordområdepolitikken

Langsiktig satsing på kunnskap, næring, klima og 
miljø, infrastruktur, beredskap og samarbeid i nord

Nordområdene er Norges viktigste strategiske 
ansvarsområde. Granavolden-plattformen fastslår 
at nordområdepolitikken skal vektlegge internasjo-
nalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infra-
struktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Den 
nye stortingsmeldingen om nordområdene, Meld. 
St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske 
interesser i nord, ble lagt fram i november 2020. 
Meldingen beskriver mål og tiltak for nordområde-
politikken i årene framover. Det er viktig for Norge 
å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil 
region, basert på internasjonalt samarbeid og 
respekt for folkerettslige prinsipper. Samtidig er 
regjeringens mål å utvikle Nord-Norge til en av lan-
dets mest skapende og bærekraftige regioner fordi 
dette er avgjørende for norske interesser i nord.

Utenriksdepartementet har det overordnede 
ansvaret for å koordinere regjeringens nordområ-
depolitikk i samarbeid med Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet og Nærings- og fiskeride-
partementet. For øvrig bidrar hele departements-
felleskapet i nordområdearbeidet. Samarbeid og 
felles situasjonsforståelse med regionene i nord er 
viktig i dette arbeidet. Regionalt nordområde-
forum, med sekretariat i Vadsø, gir en ramme for 
systematisk og tett dialog mellom regjeringen, fyl-
keskommunene og Sametinget.

Mange samfunn og næringer er rammet av 
covid-19-pandemien, og internasjonale samar-
beidsfora og folk-til-folk samarbeid over grensene 
er preget av pandemiens begrensninger. Regjerin-
gen har gjennom krisepakkene bevilget støtte til 
ulike sektorer i nord. Det internasjonale samar-
beidet fortsetter med økt bruk av digitale plattfor-
mer.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er viktig for å ivareta 
bredden av norske interesser i nord. Arktis og 
nordområdene er i dag i all hovedsak en fredelig 
og stabil region, preget av muligheter, samarbeid 
og overholdelse av internasjonal rett.

Store, og til dels nye, aktører legger mer tyde-
lig og økende vekt på sine interesser i Arktis. 
Dette krever bevisst og aktivt diplomati og innsats 
for å sikre forståelse og respekt for norske syns-
punkter og interesser.

Siden 2017 har regjeringen hatt utstrakt poli-
tisk kontakt med Russland for å ivareta norske 
interesser og fremme dialog og samarbeid på 
områder av gjensidig interesse. Dette er høyt prio-
ritert fra regjeringens side. Vi identifiserer og 
utvikler områder for samarbeid, og markerer sam-
tidig tydelig overfor Russland der de bryter folke-
retten og menneskerettighetene, og vi følger 
svært nøye med på russisk militær og politisk 
utvikling. 

Statsminister Solberg møtte statsminister 
Medvedev i Brussel i oktober 2018. I april 2019 
besøkte statsministeren og utenriksminister Erik-
sen Søreide St. Petersburg og hadde møte med 
president Putin og utenriksminister Lavrov. I okto-
ber 2019 besøkte utenriksminister Lavrov Kirke-
nes for markeringen av at det var 75 år siden fri-
gjøringen av Øst-Finnmark, og for bilaterale poli-
tiske møter med utenriksministeren. Det har også 
vært jevnlig kontakt på utenriksministernivå med 
både fysiske og digitale møter under pandemien, 
samt i forbindelse med internasjonale møter. I 
2021 har utenriksministeren hatt to møter med 
utenriksminister Lavrov. Arbeidet innen de bilate-
rale kommisjonene har vært høyt prioritert, og 
det har vært god politisk dialog. Møtene og kon-
takten har vært opprettholdt digitalt når reise-
restriksjoner har gjort fysiske møter og besøk 
umulig.

Norge bidrar med betydelige ressurser for å 
styrke det bilaterale og multilaterale samarbeidet 
med våre naboland i nord, for å løse felles utfor-
dringer. Regionale strukturer som Arktisk råd og 
Barentsrådet er prioriterte samarbeidsarenaer og 
viktige for tillitsbyggende kontakt og prosjektsam-
arbeid. Norges formannskap i Barentsrådet 2019–
2021 har bidratt til å styrke Barentssamarbeidet 
på områder som helse, urfolk, ungdom, transport, 
økonomi, skog og kultur. Norge overtar formann-
skapet i Arktisk råd i 2023–2025 etter Russland. 
Dette arbeidet vil prioriteres høyt.
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Kultur er en integrert del av regjeringens 
nordområdesatsing og inkluderer tiltak for et 
mangfoldig kulturliv i nord. Støtte til kunst- og 
kulturtiltak på tvers av landegrensene styrker det 
internasjonale samarbeidet og bidrar til gode og 
åpne relasjoner mellom folkene i Arktis. Se mer 
utførlig omtale under kap. 115 Næringsfremme, 
kultur og informasjon, post 70 Kultur- og informa-
sjonsformål.

Kunnskap

Kunnskap er en grunnleggende forutsetning for 
en vellykket nordområdepolitikk. I en tid der det 
internasjonale engasjementet for Arktis øker, skal 
Norge være en ledende kunnskapsleverandør om, 
for og i nordområdene. Ressurs- og miljøforvalt-
ning, næringsaktivitet og samfunnsutvikling i 
nordområdene skal være basert på et godt, viten-
skapelig kunnskapsgrunnlag. Tilgangen til denne 
kompetansen er en avgjørende forutsetning for å 
øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til 
næringslivet i nord. De høyere utdannings- og 
forskningsinstitusjonene i Nord-Norge bidrar 
nasjonalt og regionalt til økt tilgang på arbeidsta-
kere med relevant kompetanse i offentlig og pri-
vat sektor. De har stor betydning for en positiv 
utvikling i landsdelen.

Regjeringen foreslår i 2022 en startbevilgning 
på 110 mill. kroner til nytt Blått bygg ved Nord 
universitet samt 10 mill. kroner til brukerutstyr, i 
tillegg til en startbevilgning på 60 mill. kroner til 
nytt samlokalisert bygg for Det Samiske Nasjonal-
teateret Beaivváš og Samisk videregående skole 
og reindriftsskole i Kautokeino. Som del av Utdan-
ningsløftet 2020 gikk 543 av 4 000 nye studieplas-
ser og 34 av 250 rekrutteringsstillinger til Nord 
universitet, UiT – Norges arktiske universitet og 
Samisk høgskole. Studieplassene ble videreført i 
2021. Regjeringen foreslår å videreføre 4 000 stu-
dieplasser også i 2022, derav 523 studieplasser 
ved de tre institusjonene i nord.

Fra 2020 ble den konkurransebaserte norske 
polarforskningen styrket med 15 mill. kroner 
gjennom Forskningsrådet. Regjeringen fremmer 
også norsk deltakelse i internasjonalt forsknings-
samarbeid, bl.a. under Arktisk råd og i EUs 
forskningsprogrammer.

Næringsutvikling

Verdiskaping og næringsutvikling står sentralt i 
regjeringens nordområdepolitikk. Det nordnor-
ske næringslivet presterer godt og gir et betyd-

ningsfullt bidrag til velferd, arbeidsplasser og 
bosetting både i landsdelen og i landet som hel-
het. Regjeringen vil sikre økt økonomisk, sam-
funnsmessig og miljømessig bærekraftig nærings-
utvikling i nordområdene og vil bygge videre på 
det gode fundamentet for positiv utvikling som er 
skapt.

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten 
av gode forvaltermiljøer i nord, lanserte regjerin-
gen i nordområdemeldingen etableringen av et 
nytt fond med statlig og privat kapital, som skal 
forvaltes fra nord.

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevil-
get midler til statlig deltakelse i fondet. Fondet 
skal ha en minimumsstørrelse på 400 mill. kroner 
og staten skal inn med inntil 50 pst. av kapitalen. 
Investinor har fått oppdraget med å lyse ut forvalt-
ningen av fondet og forvalte den statlige delen av 
eierskapet i fondet.

En rekke næringer i nord har et betydelig 
potensial. Etterspørselen etter både oppdrettsfisk 
og villfisk øker. Veksten i reiselivsnæringen har 
de siste årene vært stor, men har som for landet 
for øvrig, blitt sterkt rammet av pandemien. Regje-
ringen følger opp ny nasjonal reiselivsstrategi fra 
Innovasjon Norge gjennom tiltak for omstart av 
reiselivet. I RNB 2021 ble det bevilget 50 mill. kro-
ner til internasjonal markedsføring, bl.a. av reiseli-
vet i Nord-Norge. Det finnes sterke industrielle 
miljøer i Nord-Norge, for eksempel prosessindus-
trien, som er basert på fornybar kraft. Det er også 
et stort potensial for verdiskaping og arbeidsplas-
ser fra olje- og gassvirksomheten i nord. Om lag 
halvparten av ressursene vi kan forvente å finne 
framover ligger i Barentshavet. Reindriften er en 
rasjonell måte å utnytte ressursgrunnlaget i nord-
områdene på. Driften er en grunnleggende forut-
setning for samisk kultur og samfunnsliv, og en 
viktig bidragsyter til levende lokalsamfunn i nord-
områdene.

Regjeringen besluttet i 2019 å tilføre Space 
Norway AS inntil USD 101 mill. i egenkapital, for å 
etablere et satellittkommunikasjonssystem for 
nordområdene og Arktis. Systemet vil være opera-
tivt fra 2023 og gi døgnkontinuerlig bredbånds-
dekning i hele Arktis. Regjeringen støtter også 
Andøya Space Centers planlagte etablering av en 
oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya 
(Andøya Space Port). Oppskytingsbasen vil gi 
positive ringvirkninger for befolkningen, nærin-
ger og kunnskapsmiljøer i nord. Satellitter er vik-
tige verktøy for bærekraftig nordområdeforvalt-
ning, for å ivareta norsk sikkerhet og for suvereni-
tetshevdelsen i nordområdene og Arktis.
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Infrastruktur

Regjeringen har som mål å utvikle en effektiv og 
sammenhengende infrastruktur som bidrar til 
bærekraftig utvikling, det grønne skiftet og 
omstillingsdyktighet for landsdelens næringsliv. 
Det er igangsatt arbeid med en konseptvalgutred-
ning for Nord-Norge for å se helhetlig på trans-
portløsninger i landsdelen. Jernbane fra Fauske til 
Tromsø, Nord-Norgebanen, skal være en del av 
vurderingsgrunnlaget.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens for-
slag om gjennomføring av E10/rv. 85 Tjeldsund – 
Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og 
Troms og Finnmark. E10 er en viktig nærings-
transportåre, bl.a. for transport av fisk. Prosjektet 
vil være det største samferdselsprosjektet i nord-
områdene i moderne tid.

Regjeringen har sørget for å opprettholde et 
godt flytilbud i Nord-Norge ved å inkludere flere 
flyruter i nord under ordningen med offentlige 
kjøp av flyruter, ofte kalt FOT-ruter. For Nord-
Norges del inkluderer dette rutene Stokmarknes–
Bodø og Stokmarknes–Tromsø fra 1. oktober 
2021. Som følge av nedgangen i flyreiser under 
pandemien, har regjeringen gått inn med et ytter-
ligere midlertidig kjøp av reiser på flyruter i nord. 
I første fase inkluderte dette, i tillegg til en rekke 
tidligere kommersielle regionale ruter, flere stam-
ruter mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at flyt-
tingen av Bodø lufthavn kan realiseres og foreslår 
at det bevilges 200 mill. kroner til Avinor i 2022 til 
videre planlegging av prosjektet. Stortinget har 
tidligere fattet en investeringsbeslutning for en ny 
lufthavn ved Mo i Rana. Regjeringen foreslår at 
det bevilges 50 mill. kroner til Avinor i 2022 til 
videre planlegging av den nye lufthavna.

Flere farvannstiltak i nord er prioritert for opp-
start i første seksårsperiode av ny Nasjonal trans-
portplan. Dette gjelder innseilingene til Andenes, 
Kjøllefjord, Røst, Vardø, Værøy, og Årviksan. Det 
tas høyde for tilsammen 1,25 mrd. kroner til disse 
tiltakene i seksårsperioden. Tiltakene i innsei-
lingen til disse havnene, som alle har betydelig fis-
keriaktivitet, vil gi økt sikkerhet, bedre framkom-
melighet og tilrettelegge for anløp av større far-
tøy.

Under det norske formannskapet for Barents-
rådets transportarbeidsgruppe ble det utarbeidet 
en rapport om behov og krav til døgnhvileplasser 
for tungtransporten langs de grensekryssende 
veiene i Barentsregionen. I tillegg ble det arran-
gert flere nettseminarer om innovative og grønne 

løsninger for mer bærekraftig og smart transport i 
regionen.

Klima og miljø

Klimaendringene skjer raskere og er mer omfat-
tende i nordområdene enn i resten av verden. De 
er en alvorlig trussel mot naturen, lokalsamfunn 
og urfolk i Arktis. Tiltak for å begrense klima-
endringer er avgjørende for å ta vare på miljøet i 
nordområdene. Regjeringen vil redusere klima-
gassutslipp i samsvar med nasjonale mål og inter-
nasjonale forpliktelser, og integrere disse målene i 
samfunnsplanleggingen. Dette innebærer bl.a. å 
sikre bærekraftig bruk og ivaretagelse av truet og 
verdifull natur. I 2020 la regjeringen fram oppda-
terte forvaltningsplaner for norske havområder. 
Disse gir en ny definisjon av grensen for iskant-
sonen som et særlig verdifullt og sårbart område i 
Barentshavet, og som geografisk ramme for 
petroleumsvirksomheten. Regjeringen har styrket 
innsatsen mot plastforsøpling i de nordlige hav-
områdene, bl.a. ved å utvide forsøksordningen for 
gratis innlevering av eierløst marint avfall i 
utvalgte havner i Nord-Norge. Regjeringen vil 
fortsette arbeidet med opprydding av forurenset 
sjøbunn. I 2021 fikk Hammerfest kommune tildelt 
134 mill. kroner for å rydde opp gamle miljøgifter 
i havneområdet.

Regjeringen vil forbedre værvarsling og 
beredskap, inkludert varsling av ekstremvær og 
flom, gjennom etablering av en værradar på Finn-
marksvidda, som ventes ferdigstilt i 2022.

For å framskaffe strategisk kunnskap om 
klima og miljø i nordområdene vil regjeringen 
videreføre og videreutvikle satsingen på Fram-
senteret – Nordområdesenter for klima- og miljø-
forskning i Tromsø.

Norge deltar aktivt i miljøsamarbeidet innen 
Arktisk råd og Barentsrådet, i det bilaterale miljø-
samarbeidet med Russland, og i det globale arbei-
det med å begrense utslipp av klimagasser og for-
urensning som truer miljøet i Arktis. Norge har 
vært en pådriver for å få på plass en regional hand-
lingsplan mot marin forsøpling og mikroplast i 
Arktis, som ble vedtatt av Arktisk råd i 2021. 
Regjeringen foreslår 5 mill. kroner i 2022 fordelt 
på videreført samarbeid med Russland om 
bekjempelse av marin plastforsøpling og mikro-
plast i Barentshavet, samt nytt arktisk samarbeid 
om marin forsøpling fram mot, og under, norsk 
formannskap i Arktisk råd, i tråd med handlings-
planen.



212 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
Sikkerhet og beredskap

Regjeringen styrker beredskapen i nord. Store 
avstander, krevende klimatiske forhold og mørke-
tiden gir særskilte utfordringer med forebygging, 
beredskap og håndtering av uønskede hendelser, 
til lands og til havs. Aktiviteten i nordlige havom-
råder øker. Dette øker risikoen for ulykker med 
konsekvenser for liv, helse og miljø. Regjeringen 
bygger opp ressurser innen sikkerhet og bered-
skap, for å være rustet i møte med krevende for-
hold som følger av klima- og miljøendringene.

De første SAR Queen-helikoptrene ble satt i 
drift 1. september 2020. De nye redningshelikop-
trene vil bidra til mer effektive søk- og rednings-
aksjoner, også i nordområdene. Stortinget fattet 
25. mai 2021 vedtak om at det skal etableres en ny 
redningshelikopterbase i Tromsø og felles opera-
sjon med Sysselmesterens helikoptertjeneste, jf. 
Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 85 S 
(2020–2021) Etablering av ny redningshelikopter-
base i Tromsø og felles operasjon med Sysselman-
nens helikoptertjeneste og Innst. 393 S (2020–
2021). Stortinget vedtok samtidig å be regjeringen 
starte nødvendige forberedelser som sikrer at 
Forsvaret overtar som operatør av redningsheli-
kopterbasen i Tromsø når kontrakten med sivil 
operatør går ut.

De siste årene er det gjennomført en rekke til-
tak for å styrke beredskapen mot akutt forurens-
ning i nordområdene, bl.a. etableringen av Senter 
for oljevern og marint miljø i Svolvær. Regjeringen 
vil nå samle og styrke statens arbeid med olje-
vern. Senter for oljevern og marint miljøs ansvar 
for oljevern overføres fra 1. januar 2022 til Kyst-
verket. Fra samme dato overføres ansvaret for 
Senter for oljevern og miljø til Klima- og miljøde-
partementet. Kystverket vil videreføre arbeidet 
med å etablere Senter for testing, øving og tekno-
logiutvikling for bekjempelse av akutt forurensing 
på Fiskebøl i Vesterålen i Nordland, og det settes i 
2022 av 25 mill. kroner til planleggingen av dette.

Norge bidrar aktivt til oppfølgingen av interna-
sjonale avtaler om søk og redning i nordområ-
dene, samt til beredskapssamarbeid i regionen, 
inkl. i Arktisk råd og Barentsrådet, og skal i 2022 
være vertskap for øvelsen Barents Rescue.

Forsvar

Forsvarets tilstedeværelse og aktivitet forblir en 
viktig del av regjeringens satsing i nord. Synlig 
norsk og alliert militær tilstedeværelse gir viktige 
signaler om evne og vilje til å ivareta norske 
interesser og bidrar til forutsigbarhet og stabilitet. 

Regjeringen vil i 2022 videreføre aktivitetsnivået 
fra inneværende år. Videre styrkes det landmili-
tære nærværet i nord ytterligere. Finnmark land-
forsvar fortsetter oppbyggingen av en kavaleriba-
taljon med støtteavdelinger på Porsangmoen. 
Samtidig vil Jegerkompaniet ved Garnisonen i 
Sør-Varanger etter planen bli fullt operativt i løpet 
av 2022. I Brigade Nord fortsetter omgjøringen av 
2. bataljon på Skjold fra en lett infanteribataljon til 
en mekanisert bataljon. Det arbeides videre med å 
legge til rette for samtrening mellom norske og 
allierte styrker i Indre Troms. I 2022 vil vinterø-
velsen Cold Response være den viktigste arenaen 
for samtrening med allierte og øving av totalfor-
svaret. Øvelsen vil samle opp mot 40 000 norske 
og allierte soldater for å øve i Nordland og tidli-
gere Troms fylke. Utbyggingen av Evenes flysta-
sjon fortsetter for å kunne operere nye maritime 
patruljefly og fungere som framskutt base for F-
35.

Svalbard

Regjeringens overordnede mål for svalbardpolitik-
ken framgår av Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard. 
Regjeringen signaliserer en fortsatt satsing på 
forskning, høyere utdanning og reiseliv, og annen 
variert næringsvirksomhet, innenfor de rammene 
miljøregelverket og miljømålene for Svalbard set-
ter. Hvert år overføres statlige midler til forskjel-
lige formål på Svalbard over svalbardbudsjettet og 
over ulike fagdepartements kapitler på statsbud-
sjettet. Justis- og beredskapsdepartementet frem-
mer svalbardbudsjettet som en egen budsjettpro-
posisjon samtidig med statsbudsjettet.

Jan Mayen

Fra 1. januar 2021 koordinerer Justis- og bered-
skapsdepartementet driften av, og har budsjettan-
svaret for, samfunnet Jan Mayen. Virksomheten 
på Jan Mayen gir viktige bidrag til norsk nordom-
rådepolitikk på flere områder, bl.a. innen meteoro-
logi- og kommunikasjonstjenester. Deler av virk-
somheten er direkte knyttet til oppfølging av inter-
nasjonale forpliktelser, som drift av bakkestasjo-
ner for EUs satellittnavigasjonsprogrammer Gali-
leo og Egnos, samt en seismisk målestasjon for 
overvåking av prøvestansavtalen.

Prosjektstøtte

Tilskuddsordningen Arktis 2030 skal fremme og 
styrke regjeringens prioriteringer i nordområde-
politikken gjennom støtte til ulike tiltak. Som ledd 
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i regionreformen ble 40 pst. av tilskuddsordnin-
gen i 2020 overført til Troms og Finnmark fylkes-
kommune, som skal forvalte midlene i samarbeid 
med Nordland fylkeskommune. Resten av mid-
lene forvaltes av Utenriksdepartementet. Mål og 
fokusområder for Arktis 2030-ordningen forblir de 
samme. Se mer utførlig omtale av hele Arktis 2030 

og den delen av ordningen som Utenriksdeparte-
mentet forvalter under kap. 118 Utenrikspolitiske 
satsinger, post 70 Nordområdetiltak, samarbeid 
med Russland og atomsikkerhet. For omtale av fyl-
keskommunens del av Arktis 2030 vises det til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
fagproposisjon.
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9  Omlegging av rapportering på samstemthet 
med norsk utviklingspolitikk

Bakgrunn

I 2009 besluttet Stortinget å etablere «en praksis 
for en årlig rapportering av hvor samstemt norsk 
politikk er på relevante områder, med hensyn til 
konsekvensene for utviklingsland»9. Regjeringen 
har siden 2011 avgitt samstemthetsrapporter til 
Stortinget i Prop. 1 S fra Utenriksdepartementet.

I 2017 ba Stortinget, i anmodningsvedtak nr. 
577, regjeringen om å «legge fram for Stortinget et 
opplegg for en samstemthetsreform, der norsk poli-
tikk på relevante politikkområder gjøres mer i tråd 
med utviklingspolitiske målsettinger». Som oppføl-
ging av dette har regjeringen siden 2018 invitert 
representanter fra næringslivet, akademia, sivil-
samfunnet, arbeidslivsorganisasjonene og rele-
vante departementer til dialog i et eget Samstemt-
hetsforum.

I 2020 vedtok regjeringen å omdanne Sam-
stemthetsforumet til et Innspillsforum, i forbin-
delse med at Kommunal- og moderniseringsde-
partementet fikk koordineringsansvar for nasjonal 
implementering av bærekraftsmålene. Forumet 
ledes på politisk nivå av Utenriksdepartementet 
og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
– støttet av andre departementer etter behov. Del-
takelse skal være fra næringslivet, akademia, fri-
villige organisasjoner og arbeidslivsorganisasjo-
nene. Samtidig vedtok regjeringen at Statssekre-
tærutvalget for bærekraftsmålene har ansvar for 
politisk forankring av det samlede arbeidet med 
samstemt politikk, godkjenning av tema for rap-
porter til Stortinget og klarering av rapportene. 
Regjeringen vedtok også at rapporteringen til 
Stortinget skal skje annethvert år. Rapporten skal 
utarbeides av Utenriksdepartementet i tett samar-

beid med Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, med innspill fra det nye Innspillsforumet.

Omlegging av rapportering

I juni 2021 leverte Norge sin andre frivillige gjen-
nomgang (Voluntary National Review – VNR) til 
FN om status for oppnåelsen av bærekraftsmålene 
i Norge. Rapporten fokuserte på framgangen som 
var gjort i Norge siden den første gjennomgangen 
ble levert i 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
er ansvarlig for å utarbeide rapporten til FN, i 
samarbeid med Utenriksdepartementet og med 
bidrag fra alle relevante departementer.

Formatet for de frivillige, nasjonale gjennom-
gangene har utviklet seg noe siden 2016. Derfor 
hadde årets rapport et klart fokus på den samlede 
nasjonale innsatsen, med utenriks- og utviklings-
politikken som en del av en større helhet. Lokale 
myndigheter i Norge og sivilsamfunnet bidro med 
større, uavhengige vurderinger og innspill til rap-
porten. En rekke andre samfunnsaktører som 
arbeider med bærekraft i Norge bidro også.

Arbeidet for en samstemt politikk utgjør en 
naturlig del av den frivillige gjennomgangen. 
Gjennomgangen ble offentliggjort i juni 2021. Det 
utarbeides derfor ikke lenger en egen omtale av 
samstemthet i del III. Regjeringen har besluttet at 
rapporteringen om samstemthet inkluderes i den 
frivillige nasjonale rapporteringen til FN hvert 
fjerde år, som erstatning for samstemthetsrappor-
tene i UDs budsjettproposisjon hvert andre år. 
Dette er både hensiktsmessig og effektiviserende. 
Neste gang blir dermed etter planen i 2025.

Videre er det i juni 2021 besluttet at Innspills-
forum for samstemthet integreres i det nye Nasjo-
nalt forum for 2030-agendaen. Dette forumet skal 
bedre koordineringen og utvikle regjeringens 
arbeid med bærekraftsmålene.

9 Innstilling fra utenrikskomiteen om Meld. St. 13 (2008–
2009) Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et 
endret handlingsrom. 
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10  2030-agendaen med bærekraftsmålene – 
status for måloppnåelse og Norges bidrag

2030-agendaen med bærekraftsmålene ble vedtatt 
i 2015 av alle FNs medlemsland og utgjør ramme-
verket for norsk utviklingspolitikk, så vel som for 
innenriks- og utenrikspolitikken. Bærekraftsmå-
lene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sam-
menheng. De er forankret i de internasjonale 
menneskerettighetene og skal gjennomføres i 
tråd med statenes internasjonale forpliktelser. Et 
sentralt prinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal 
utelates. For å nå målene må de mest sårbare 
inkluderes i utviklingsinnsatsen. Regjeringens 
innsats for marginaliserte grupper har tre hoved-
innretninger; bekjempelse av moderne slaveri, 
bekjempelse av skadelige skikker og inkludering 
av personer med nedsatt funksjonsevne. Bære-
kraftsmålene krever felles innsats fra myndig-
heter, sivilsamfunn, privat sektor og akademia i 
alle land.

Før 2020 gikk mye av arbeidet med bære-
kraftsmålene i riktig retning, men pandemien har 
hatt direkte negative effekter på mange av områ-
dene. Fortsatt er utviklingen framover mer usik-
ker enn på mange år, og det vil i de kommende 
årene være behov for ekstra innsats.

I juli 2021 la Norge fram sin andre frivillige 
nasjonale gjennomgang (VNR) til FN om status 
for oppnåelsen av bærekraftsmålene i Norge. Rap-
porten ble ført i pennen av Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i samarbeid med Uten-
riksdepartementet, med innspill fra alle relevante 
departementer. En ny melding til Stortinget om 
bærekraft (Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med 
mening – Norges handlingsplan for å nå bærekrafts-
målene innen 2030 ble lansert juni 2021. Meldin-
gen omfatter arbeidet med bærekraftsmålene 
nasjonalt, men også internasjonalt.

Oppfølgingen av bærekraftsmålene stiller 
krav til tilgjengelig kunnskap og statistikk av høy 
kvalitet, både nasjonalt og globalt. FN utgir en 
årlig framdriftsrapport med oversikt over status, 
framgang og tilbakegang i arbeidet med de 17 
bærekraftsmålene. Rapporten viser også hvor 
det mangler data. Det siste tilgjengelige globale 
tallmaterialet er fra april 2021. I april 2020 lan-
serte Statistisk sentralbyrå (SSB) faktasiden 

«Bærekraftsmålene», med statistikk som viser 
hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så 
langt. Norges frivillige, nasjonale gjennomgang 
fra 2021 inneholder også et statistisk vedlegg 
med de nyeste dataene.

Norsk utviklingspolitikk skal støtte arbeidet 
med å nå bærekraftsmålene i utviklingslandene. 
Indikatorene for disse gjelder imidlertid nasjonale 
forhold. Rapporteringen av norsk bistand har ikke 
direkte sammenheng med de ulike bærekrafts- og 
delmålene på tiltaksnivå. Koblingen til de nasjo-
nale planene og arbeidet med internasjonale kon-
vensjoner blir derfor omtalt, men på et overordnet 
og systemisk nivå, slik beskrivelsene under viser. 
Det pågår imidlertid et arbeid for å vurdere hvor-
vidt bistand skal kunne måles mer direkte som 
finansiering for bærekraftig utvikling (TOSSD), 
men dette er ikke ferdigstilt per i år.

Informasjon til offentligheten om bærekrafts-
målene er sentralt for å skape eierskap til 2030-
agendaen. Norad har gjennom flere år hatt en 
kampanjesatsing med mål om at bærekraftsmå-
lene skal løftes ut fra lukkede toppmøter og ut til 
befolkningen. Pandemien gjorde at kampanjens 
hovedvirkemiddel, samling og filming av flere 
tusen nordmenn på spektakulære «nattevand-
ringer», ikke kunne gjennomføres i 2020. Isteden 
gjennomførte Norad høsten 2020 en kampanje på 
nett og i sosiale medier kalt Verdens viktigste mål. 
Her ble befolkningen invitert til å ta en test for å 
finne ut hvilket bærekraftsmål som lå nærmest 
egne preferanser. En undersøkelse gjort av Nor-
stat høsten 2020 viste at 69 pst. kjenner til bære-
kraftsmålene, mot 35 pst. da kampanjen startet i 
2016.

I juni 2021 gikk også den nasjonale bærekrafts-
konferansen Veien mot 2030 av stabelen som et 
halvdigitalt arrangement, arrangert av Utenriks-
departementet og Kommunal- og moderniserings-
departementet. Denne konferansen hadde et 
bredt sammensatt norsk publikum som mål-
gruppe, og belyste muligheter og utfordringer 
med bærekraftsarbeidet i Norge. Den viste også 
sammenhengen mellom Norges engasjement 
nasjonalt og internasjonalt.
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Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele 
verden

Andelen av verdens befolkning som levde i 
ekstrem fattigdom sank fra 15,7 pst. i 2010 til 
10 pst. i 2015. Selv før pandemien så den positive 
utviklingen ut til å stagnere. Anslagene var da at 
6 pst. av verdens befolkning fortsatt ville leve i 
ekstrem fattigdom i 2030 og at verden dermed 
ikke ville nå målet om å utrydde ekstrem fattig-
dom. Konflikter opprettholder og forsterker fattig-
dom, og med tilbakeslagene covid-19 påførte kam-
pen mot global fattigdom, er det anslått at andelen 
ekstremt fattige i verden steg fra 8,2 pst. i 2019 til 
8,8 pst. i 2020. Dette er første gang den ekstreme 
fattigdommen har økt siden 1998. Ifølge de fleste 
estimater ble mellom 88 og 115 millioner flere 
mennesker ekstremt fattige i 2020 som følge av 
pandemien. Det er beregnet at den største øknin-
gen vil finne sted i Afrika sør for Sahara og Sør-
Asia, og at økningen vil bli størst for kvinner. Fire 
milliarder mennesker, hovedsakelig i fattige land, 
mangler sosiale sikkerhetsnett.

Prognoser fra Verdensbanken viser at det er 
mulig å avskaffe ekstrem fattigdom hvis vi fortset-
ter arbeidet med å få til økonomisk vekst og inklu-
derende fordeling – både i og mellom land. I løpet 
av 2020 mobiliserte også det internasjonale sam-
funnet til å opprette mer enn 1 500 sosiale sikker-
hetsnettordninger som en respons på pandemiens 
ødeleggelser.

Det overordnede målet for norsk utviklingspo-
litikk er å bidra til fattigdomsreduksjon og en rett-
ferdig og inkluderende utvikling – ingen skal ute-
lates. Norge er en viktig internasjonal aktør med 
en klar fattigdomsorientering. I 2020 økte bistan-
den til de fattigste landene med 700 mill. kroner. I 
2020 ble det satt i gang et arbeid for å systemati-
sere og styrke satsingen på sosiale sikkerhetsnett 
i den norske bistanden. Fra 2013 til 2021 har regje-
ringen nær doblet det humanitære budsjettet for å 
svare på de globale humanitære behovene, som 
økte med om lag 40 pst. fra 2020 til 2021.

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre 
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Antall mennesker som sulter falt fra 1990-tallet og 
fram til 2014, men har økt de siste årene. I 2019 
var om lag 690 millioner mennesker underer-
nærte, det vil si nesten 9 pst. av verdens befolk-
ning. Hvert år dør tre millioner barn under fem år 
av sultrelaterte sykdommer og dårlig ernæring. 
Underernæring gjør også at barn kan dø av syk-
dommer de ellers ville overlevd.

Sammen med krig og konflikter, klimasjokk 
og avlingssvikt, utgjør covid-19-pandemien en for-
sterket trussel mot verdens matsystemer. Pande-
mien bidrar også til å redusere kjøpekraften og 
kapasiteten til å produsere og fordele mat, noe 
som igjen vil slå hardest ut for allerede utsatte 
grupper. Beregninger fra FN viser at ytterligere 
132 millioner mennesker kan bli rammet av sult 
og underernæring som følge av pandemien.

Regjeringen har de siste årene styrket innsat-
sen for økt bærekraftig matproduksjon og god 
ernæring. Handlingsplanen for bærekraftige mat-
systemer som ble lansert i 2019 skal bidra til sult-
bekjempelse og bedre matsikkerhet gjennom til-
tak for matproduksjon, verdiskaping og markeder, 
ernæring og kosthold, politikk og styresett. Et 
særlig mål er å nå småbrukere og småskalafis-
kere i de minst utviklede landene og Afrika sør for 
Sahara. Malawi er et prioritert land for gjennomfø-
ringen av handlingsplanen. Norge er én av fem 
givere innen landbruk, og i 2020 bidro norsk 
støtte til at over 70 000 bønder tok i bruk forbe-
drede produksjonsmetoder. På 6 329 hektar dyr-
ket mark er produksjonen lagt om til mer bære-
kraftige metoder.

Norge prioriterer sammenhengen mellom 
plantehelse, dyrehelse, folkehelse og miljø (ofte 
omtalt som «én helse»). Her står det utvidede tre-
partssamarbeidet mellom Verdens helseorganisa-
sjon (WHO), FNs organisasjon for ernæring og 
landbruk (FAO) og Verdens dyrehelseorganisa-
sjon (OIE), og FNs miljøprogram (UNEP) sen-
tralt.

Et viktig tiltak for genetisk mangfold og mat-
sikkerhet er Svalbard globale frøhvelv. Dette sik-
rer langtidsbevaring av frø fra mer enn 5 000 plan-
tearter for framtiden. Norge etablerte frøhvelvet i 
2008 og drifter dette i samarbeid med Nordisk 
Genressurssenter og Global Crop Diversity Trust.

Norge har også sterke kompetansemiljøer 
innen sjømat og klimatilpasset landbruk som har 
utstrakt faglig samarbeid med en rekke utvi-
klingsland. Støtte til kunnskapsbasert landbruks-
utvikling gjennom bl.a. Den konsultative gruppen 
for internasjonal landbruksforskning (CGIAR) gir 
gode resultater. I 2020 ble det bl.a. distribuert 
plantemateriale med forbedrede varianter til 6,2 
millioner husstander i Afrika sør for Sahara.

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder

God helse og bedre livskvalitet til alle krever fore-
byggende og helsefremmende arbeid, utvikling av 
gode helsetjenester, kvalifisert helsepersonell og 
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store investeringer i utstyr og medisiner over hele 
verden. Det er gjort betydelige framskritt siden 
starten av dette årtusenet. Mellom år 2000 og 
2017 ble mødredødeligheten redusert med 38 pst. 
Andelen barn som dør før fylte fem år er halvert. 
Mennesker dør sjeldnere enn før av smittsomme 
sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og 
hiv/aids. 83 pst. av alle barnefødsler skjer nå med 
helsepersonell. Det er en økning fra 71 pst. i 2013.

Covid-19 har satt helsesystemer over hele ver-
den på prøve, og har ført til dårligere tilgang til 
helsetjenester. Dette rammer innsatsen både mot 
smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer.

Helse er en hovedprioritering i norsk 
utviklingspolitikk. I forbindelse med pandemien 
økte Norge i 2020 bistandsbudsjettet på helse 
med om lag 1,9 mrd. kroner, til om lag 5,3 mrd. 
kroner. Norge har påtatt seg en lederrolle i arbei-
det for å sikre likeverdig global tilgang til vaksi-
ner, medisiner og tester i kampen mot covid-19. 
Sammen med Sør-Afrika er Norge med-leder av 
fasiliteringsrådet for ACT-A; en internasjonal koa-
lisjon av stater, organisasjoner og næringsliv som 
sammen mobiliserer til å bekjempe covid-19. 
Norge har bl.a. støttet vaksinekoalisjonen CEPI, 
Verdens helseorganisasjon og vaksinealliansen 
Gavi, som tok initiativet til å utvikle COVAX-fasili-
teten – vaksinepilaren i ACT-A. COVAX bidrar til 
tilgang til covid-19-vaksiner i lav- og mellominn-
tektsland. Norge har også støttet ACT-As arbeid 
med testutstyr, behandling og styrking av helse-
systemer gjennom andre partnere.

Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, 
kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske 
lidelser øker. Disse ikke-smittsomme sykdom-
mene står samlet for over 70 pst. av dødsfallene 
i verden. Veksten er spesielt høy i lav- og mellom-
inntektsland, som er dårlig forberedt til å hånd-
tere den økte sykdomsbyrden. Personer rammet 
av ikke-smittsomme sykdommer har dessuten økt 
risiko for å bli alvorlig syke og dø av covid-19. 
I 2020 ble det opprettet et bistandsprogram for 
bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer for 
perioden 2020–2024. Norge er ett av få giverland 
som prioriterer dette området. Verdens helseorga-
nisasjon er en sentral partner.

Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdan-
ning og fremme muligheter for livslang læring for 
alle

Covid-19-pandemien har ført til en utdannings-
krise med alvorlige konsekvenser for tilgang til 
utdanning og læring. Risikoen er stor for at utdan-
ningsgapet øker, og at barn i utviklingsland blir 

hengende ytterligere etter som følge av krisen. 
UNESCO anslår at 1,6 milliarder barn og unge i 
194 land har vært rammet av stengte skoler som 
følge av koronapandemien.

Før pandemien viste UNESCOs analyse at det 
var lite sannsynlig at bærekraftsmål 4 ville bli 
nådd innen 2030.10 Pandemien har resultert i 
ytterligere tilbakeskritt for målet om kvalitetsut-
danning for alle.

På verdensbasis fikk en økende andel barn til-
gang til utdanning fram til 2019. Av alle barn full-
førte 85 pst. grunnskolen i 2019, sammenlignet 
med 74 pst. i 2000. I 2020 var fortsatt 260 millioner 
barn uten skolegang.

I tillegg anslår UNESCO at ytterligere 24 milli-
oner barn og unge står i fare for å slutte på skolen 
som følge av pandemien. I lavinntektsland er det 
færre jenter enn gutter som begynner på skolen. 
Det er også fortsatt slik i de minst utviklede lan-
dene at jentene i større grad enn guttene faller fra 
underveis i utdanningsløpet.11

Kvaliteten i utdanningen er ikke god nok 
mange steder. Før pandemien kunne 53 pst. av 
barn i lav- og mellominntektsland ikke lese og for-
stå en enkel fortelling innen utgangen av barne-
skolen, ifølge Verdensbanken. Det er forventet at 
denne andelen vil øke med 63 pst. i utviklingsland 
som følge av pandemien.

Utdanning er en hovedprioritering i norsk 
utviklingspolitikk. Det blir særlig lagt vekt på 
utdanning for jenter og marginaliserte grupper, 
som barn med nedsatt funksjonsevne. To tredje-
deler av utdanningsbistanden kanaliseres gjen-
nom Unicef, Det globale partnerskapet for utdan-
ning, UNESCO og Education Cannot Wait. I til-
legg er sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid 
med myndigheter i partnerland viktige kanaler for 
norsk støtte til utdanning.

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvin-
ners stilling

FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 var en vik-
tig milepæl i arbeidet for likestilling. Siden den 
gang har verden blitt et bedre sted for mange 
kvinner og jenter. Flere jenter går på skole. Færre 
er tvunget inn i ekteskap. Flere kvinner er folke-
valgte og flere er ledere. Det er likevel langt igjen 
til likestilling. Diskriminerende lovgivning er 
utbredt. Kvinner er ofte sterkt underrepresentert 

10 Kilde: UNESCO: Meeting commitments: Are countries on 
track to achieve SDG 4, UNESCO, Paris, 2019

11 Kilde: Global Education Monitoring Report, Inclusion and 
Education, All Means All, UNESCO, Paris, 2020
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i beslutningsprosesser og styrende organer på 
alle nivåer. I mange tilfeller gir mangel på likestil-
ling og seksuell og reproduktiv helse og rettighe-
ter seg utslag i skadelige praksiser som tidlig 
ekteskap og kjønnslemlestelse, mødredødelighet 
og uønskede graviditeter. En tredjedel av verdens 
kvinner opplever å bli utsatt for fysisk eller seksu-
alisert vold i løpet av livet.

Covid-19-pandemien har forsterket allerede 
eksisterende diskriminering og marginalisering 
av kvinner. Beregninger fra FN viser at fattig-
domsraten for kvinner ligger an til å øke betyde-
lig som følge av pandemien. Tilgangen til 
moderne prevensjonsmidler, trygg og lovlig 
abort og seksualundervisning er også svekket. I 
kjølvannet av nedstengningene har FN doku-
mentert mer seksuell og kjønnsbasert vold, og 
skadelige skikker som barneekteskap. 

Norge legger vekt på at responsen og oppbyg-
gingen etter pandemien må ha et tydelig kjønns-
perspektiv, bygget på menneskerettighetene og 
bærekraftsmålene. Kvinner må få anledning til 
delta på en likeverdig og meningsfull måte i 
beslutningsprosessene.

Regjeringen innførte i 2019 et mål om at minst 
50 pst. av all bilateral bistand skal ha likestilling 
som hoved- eller delmål. I 2020 viser bistandssta-
tistikken at denne andelen har økt fra 35 pst. i 
2019 til 42 pst.

Norge er blant de største bidragsyterne til 
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og 
likestilling (UN Women) og FNs befolknings-
fond (UNFPA). Regjeringen har tett samarbeid 
med sivilsamfunnsaktører i arbeidet for global 
likestilling. Programmet Likestilling for utvikling
(LIKE) styrker likestillingen og kvinners økono-
miske deltakelse gjennom institusjonelt og bila-
teralt samarbeid i de to partnerlandene Etiopia 
og Nepal. Norge har tatt på seg en pådriverrolle 
for å styrke det operasjonelle og normative arbei-
det for beskyttelse mot seksualisert og kjønnsba-
sert vold (SGBV) og bedre tilgang til seksuelle 
og reproduktive helsetjenester i humanitære kri-
ser.

Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang 
til vann og gode sanitærforhold for alle

Tre av ti mennesker i verden mangler tilgang på 
rent vann. Nesten halvparten av verdens befolk-
ning mangler tilgang til fungerende sanitæranlegg, 
og over 80 pst. av verdens sanitære avløpsvann 
renses ikke før det slippes ut i vassdrag og hav. 
Verden er ikke i rute for å nå bærekraftsmål 5.

Befolkningsvekst og klimaendringer fører til 
økt vannmangel mange steder, og setter naturres-
sursene under press. Klimaendringene forsterker 
forørkning, vannmangel og forringelse av landom-
råder. Dette påvirker mat- og vannsikkerheten, 
menneskers helse og livsgrunnlag, infrastruktur 
og økosystemers tilstand.

Norges innsats for bærekraftsmål 6 gjelder i 
de fleste tilfeller innsats på andre områder som 
helse, utdanning, utvikling på landsbygda og 
humanitær bistand. Kirkens Nødhjelp er den vik-
tigste samarbeidspartneren for regjeringen innen 
vann, sanitær og hygiene (WASH). Organisasjo-
nen bidro til at 1,4 millioner mennesker fikk til-
gang til vann- og sanitærtjenester i 2020. Norge 
arbeider også med å fremme bærekraftig forvalt-
ning av, og samarbeid om, grenseoverskridende 
vannressurser som Nilen og elvene i Himalaya-
området.

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og 
moderne energi til en overkommelig pris

Fremdeles mangler rundt 759 millioner mennes-
ker i verden tilgang til elektrisitet, og det er et 
stort skille mellom by- og landlige strøk. Omkring 
2,6 milliarder mennesker bruker ineffektive og 
forurensende kokeovner. Situasjonen er særlig 
utfordrende i Afrika sør for Sahara, der ca. 548 
millioner mennesker mangler tilgang til elektrisi-
tet. Ifølge FN vil over 600 millioner mennesker 
fortsatt være uten tilgang til strøm i 2030 med 
dagens politikk og investeringer. Hele 90 pst. av 
verdens befolkning har nå tilgang til elektrisitet, 
en økning fra 83 pst. i 2010. Men energitilgangen 
er ofte ustabil og utilstrekkelig i mange utviklings-
land. Å produsere energien uten utslipp er en av 
vår tids store globale utfordringer.

Verden beveger seg i retning av renere energi 
som blir mer bærekraftig og allment tilgjengelig. 
Andelen fornybar energi øker og omtrent en 
fjerdedel av elektrisiteten som produseres globalt, 
kommer nå fra fornybare energikilder. Vindkraft 
og solkraft er drivere bak, mens vannkraft frem-
deles er den største fornybare energikilden. Ved 
økt produksjon av fornybar energi i utviklingsland 
vil flere mennesker kunne få tilgang til elektrisitet 
uten økte klimagassutslipp. Lavinntektsland er de 
mest energi-intensive målt i forhold til BNP.

Norges støtte til fornybar energi over bistands-
budsjettet bidrar til økt tilgang til elektrisitet og 
utbygging av fornybar energi. Regjeringen støtter 
også internasjonale initiativ som bidrar til varig 
energiomlegging og utfasing av kullkraft i utvi-
klingsland. Bevilgningen til fornybar energi dek-
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ker i dag tiltak som forbedrer investeringsklimaet, 
reduserer risiko, styrker energiforvaltningen i 
samarbeidslandene, bygger ut strømnettet, støtter 
lokale strømløsninger, bidrar til økt bruk av rene 
kokeovner og energieffektivisering, og bidrar til 
utfasing av kull. Bevilgningen er særlig rettet mot 
partnerland i Afrika.

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle

Gjennom mange tiår har en internasjonal verdens-
orden basert på samhandel og oppslutning om fel-
les løsninger brakt velstand, helse og utdanning til 
en raskt økende befolkning globalt. Ifølge tall fra 
Verdensbanken økte verdens BNP per innbygger 
med i gjennomsnitt 1,7 pst. per år i perioden 2000–
2019, mot 1,2 pst. i perioden 1980–1999. Etter 
årtusenskiftet var det særlig framvoksende økono-
mier som bidro til veksten. Dette har medført at 
det økonomiske tyngdepunktet i verden er blitt 
forskjøvet. Kina, India og andre framvoksende 
økonomier blir stadig viktigere.

Til tross for dette er det store inntektsforskjel-
ler mellom land. Justert for kjøpekraft var BNP 
per innbygger i 2019 5,7 ganger høyere for verden 
samlet og 15,1 ganger høyere for OECD-området, 
sammenlignet med de minst utviklede landene. I 
2020 er BNP for de fattigste landene anslått å ha 
falt med 1,3 pst. i 2020 som følge av koronapande-
mien. De økonomiske tilbakeslagene i mange 
land har store konsekvenser for sysselsettingen, 
spesielt for arbeidstakere i uformell sektor og for 
sårbare grupper. Den internasjonale arbeidsorga-
nisasjonen ILO har beregnet at tilsvarende 255 
millioner jobber gikk tapt i 2020.

Regjeringen legger vekt på at jobbskaping er 
grunnleggende viktig for fattigdomsreduksjon. 
Innsatsen fokuserer på Afrika sør for Sahara. 
Gjennom norske kjernebidrag til Det afrikanske 
utviklingsfondet er Norge med på å støtte arbeidet 
for jobbskaping og yrkesferdighetsutvikling rettet 
spesielt mot ungdom. Bedriftsrettet yrkesopp-
læring inngår som en sentral del av norsk støtte til 
jobbskaping, og støtten ble mer enn doblet i 2016–
2018. Norge jobber også internasjonalt for samar-
beid om handelsrettet bistand. Med et bidrag hittil 
på 300 mill. kroner er Norge blant de største 
giverne til det integrerte rammeverket for han-
delsrelatert faglig bistand til de minst utviklede 
landene. I 45 av de minst utviklede landene er 
hindringene for handel og tiltak for økt eksport 
kartlagt, slik at myndighetene kan føre en kunn-
skapsbasert handelspolitikk.

Norge ledet de internasjonale forhandlingene 
for ansvarlig næringsliv og fører an ved å fremme 
gjennomføringen av FNs prinsipper for ansvarlig 
næringsliv og menneskerettigheter (UNGP – Uni-
ted Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights) og OECDs retningslinjer for fler-
nasjonale selskaper. Regjeringen fremmer ansten-
dig arbeid i sine tiltak innen næringsutvikling og 
jobbskaping. Norge har også styrket innsatsen 
mot moderne slaveri. Det norske bistandspro-
grammet for bekjempelse av moderne slaveri ble 
opprettet i 2020. I 2021 ble strategi for styrket 
utviklingspolitisk innsats for å bekjempe moderne 
slaveri (2021–2025) lansert.

Norfund er Norges viktigste verktøy for bære-
kraftig næringsutvikling og jobbskaping i utvik-
lingsland. Gjennom å tilby egenkapital og lån 
bidrar Norfund til å etablere virksomhet som 
ellers ikke ville ha blitt igangsatt som følge av høy 
risiko.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklude-
rende og bærekraftig industrialisering og bidra til 
innovasjon

I et bærekraftig og velfungerende samfunn er 
effektiv og god infrastruktur avgjørende. Eksem-
pler er skoler og helseinstitusjoner, fysisk infra-
struktur for transport og energi, og informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi.

I mange utviklingsland er dette en betydelig 
utfordring, spesielt utenfor byene. Globalt har det 
vært store framskritt samlet sett, særlig innen 
mobiltelefoni og mobiltjenester, og 93 pst. av ver-
dens befolkning bor i områder med mobil bred-
båndsdekning. Fremdeles er det bare om lag halv-
parten av verdens befolkning som bruker inter-
nett.  

Pandemien har rammet industriell sektor 
hardt og har hatt en destabiliserende effekt på 
globale verdikjeder. Pandemien har også synlig-
gjort det økende digitale skillet. Store deler av ver-
den mangler tilgang til informasjon, til utdanning, 
til å jobbe digitalt fra hjemmekontor, eller til å 
flytte virksomheten over til det digitale rom. Sats-
ningen på bruk av teknologi og tilrettelegging for 
digitalisering i utviklingspolitikken har gitt Norge 
en ledende rolle i arbeidet med å fremme globale 
digitale fellesgoder og åpen kildekode, åpne data 
og åpne AI-modeller som fundament for bærekraf-
tig utvikling. Tilnærmingen med å fritt tilgjenge-
liggjøre havdata, skogdata, værdata, helseinfor-
masjonssystemer og id-systemer mv. har gitt utvi-
klingsland umiddelbar tilgang til tidligere svært 
kostbar digital-infrastruktur og ressurser.
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Norge støtter forskning, innovasjon og digitali-
sering i utviklingsland. Gjennom programmet 
Visjon 2030 samarbeider næringsliv, forskning og 
sivilsamfunn om å fremme fattigdomsreduksjon i 
land som mottar norsk bistand. Norges innsats 
globalt skal være med å sørge for en mer inklude-
rende teknologisk utvikling. Meld. St. 11 (2019–
2020): Digital transformasjon og utviklingspolitik-
ken beskriver hindre for digitalisering i utviklings-
land og angir regjeringens strategiske retning for 
digitalisering i utviklingspolitikken.

Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land

Vedvarende økonomisk vekst bidro før korona-
pandemien til at flere land har blitt rikere og at 
antallet fattige land er redusert. Den sterke øko-
nomiske veksten i Asia siden 1980 har gitt det 
største bidraget til økonomisk utjevning mellom 
land. Forskjellene innad i land har imidlertid blitt 
større. Det internasjonale pengefondets (IMF) 
rapport «World Economic Outlook» fra oktober 
2020 anslo at pandemien bidrar til å øke den gjen-
nomsnittlige Gini-koeffisienten (målet for inn-
tektsulikhet) for utviklingsland med mer enn 
6 pst.

Pandemien bidrar også til å øke ulikheten mel-
lom land. IMF viser til at den økonomiske opphen-
tingen går raskest i de rike landene, noe som øker 
risikoen for at framskrittene mot utjevning for 
mange fattige land reverseres.

Den rikeste prosenten av verdens befolkning 
eier over 45 pst. av verdens formue og mottar 
20 pst. av inntektene. Inntektsulikhetene har økt i 
to tredjedeler av alle land, inkludert de fleste av de 
mest utviklede landene, og i mange mellom- og 
lavinntektsland, som Kina og India.

Det internasjonale pengefondet (IMF) konklu-
derer med at økonomisk ulikhet kan være skade-
lig for nasjonal vekst, og også kan skape sosial 
uro, svekke tillit mellom mennesker og forverre 
økonomiske kriser.

Norge har gjennom mange år arbeidet mot 
ulovlig kapitalflyt og korrupsjon og for mer inklu-
derende handelssystemer. Nasjonale og globale 
prosesser må virke sammen om man skal lykkes i 
å oppnå redusert ulikhet mellom land og innad i 
land.

Verdensbanken har satt inkluderende vekst 
for de 40 pst. fattigste i verden som et overordnet 
mål. Norge og de andre nordiske landene har 
vært pådrivere for at Verdensbanken har styrket 
sitt utviklingssamarbeid for progressive skatte-
systemer, bekjempelse av ulovlig kapitalflyt og 
kamp mot korrupsjon.

Norge gir preferanse til de minst utviklede lan-
dene i utenrikshandelen. I tillegg arbeider Norge 
for bekjempelse av ulikhet gjennom deltakelse i 
ILO og støtte til de multilaterale utviklingsban-
kene, spesielt Verdensbankens fond for de fattig-
ste landene IDA og Afrikafondet. Norge gir over 
0,25 pst. av BNI i utviklingshjelp til de minst 
utviklede landene og er en av få givere som oppfyl-
ler FN-målet om minst 0,15–0,20 pst. av BNI til 
disse landene.

Norge støtter menneskerettighetsbaserte til-
nærminger til ulikhet og støtter opp om inter-
nasjonale konvensjoner og gjennomføringsmeka-
nismer som adresserer diskriminering av kvinner, 
urfolk, personer med nedsatt funksjonsevne, 
LHBTI-personer, religiøse minoriteter og margi-
naliserte grupper.

Mål 11: Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige

Over halvparten av verdens befolkning bor i byer 
og tettsteder, og andelen ventes å øke til 60 pst. i 
2030 og 70 pst. i 2050. En stor andel av denne vek-
sten vil komme i de største og nest største byene i 
Asia og Afrika sør for Sahara. Over én milliard 
mennesker bor i dag i slumområder.

Urbaniseringen har ført til nedbygging av 
areal, noe som fører til økende press på verdens 
naturressurser. Byene står også for 2/3 av ver-
dens energibruk og mer enn 70 pst. av de globale 
klimagassutslippene. Om lag 500 millioner men-
nesker bor i kystområder som er utsatt for sti-
gende havnivå og økende risiko for naturka-
tastrofer. Dette rammer ofte de fattigste delene av 
befolkningen hardest. Rask urbanisering bidrar til 
økt luftforurensning, utilstrekkelig infrastruktur 
og mangel på nødvendige tjenester. 

Norge støtter arbeid for robuste og bærekraf-
tige byer gjennom de multilaterale utviklingsban-
kene. Disse har bistått regjeringer og bymyndig-
heter i å regulere arealbruk, drive byplanlegging, 
gjennomføre skattelegging og boligbygging og 
satse på infrastruktur og samfunnssikkerhet. 
Behovene til kvinner, ungdom og utsatte grupper 
prioriteres. Gjennom utviklingsbankene og regio-
nale og globale fond støtter Norge programmer 
som bidrar til å gjøre viktig infrastruktur i kli-
masårbare land mer robust, både ved nye installa-
sjoner og gjenoppbygging eller rehabilitering. 
Norge bidrar også til å bekjempe luftforurensning 
i byer gjennom samarbeid med internasjonale 
partnere som WHO, Verdensbanken og Koalisjo-
nen for ren luft og klima (CCAC). Gjennom FN og 
Verdensbanken har Norge bidratt til at risiko-
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reduksjon og katastrofeberedskap ble integrert i 
byutvikling og planlegging for å bygge motstands-
dyktige byer. Norge er medlem av UNESCOs ver-
densarvkomité for perioden 2017–2021 for å bidra 
til å sikre verdensarvens universelle verdier.

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjons-
mønstre

Det globale materielle fotavtrykket (bruk av ulike 
naturressurser) har økt med 66 pst. siden år 2000, 
mens jordens befolkning har økt med omtrent 
20 pst. Fotavtrykket øker også raskere enn den 
økonomiske veksten. På globalt nivå genererer vi 
stadig mer avfall. FN beregner at vi kaster 
omtrent en tredjedel av all mat som er produsert 
for mennesker.

Høy levestandard i rike land avhenger av res-
surser fra fattige land, og etter hvert som fattige 
land utvikles, øker også deres økologiske fotav-
trykk.

Norge arbeider for en ambisiøs ny global 
avtale mot marin plastforsøpling og plastforuren-
sing, og ønsker at et styrket produktrammeverk 
for plastprodukter skal være et sentralt element. 
Under regjeringens bistandsprogram mot marin 
forsøpling arbeides det også med en rekke aktø-
rer for å styrke avfallshåndtering i utviklingsland, 
og fremme mer bærekraftig bruk av plastproduk-
ter. Under Baselkonvensjonen støtter Norge aktivt 
arbeidet med å høyne standarder for hva som er å 
anse som miljøforsvarlig håndtering av plastavfall.

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem

Til tross for midlertidige reduksjoner av globale 
klimagassutslipp tidlig i pandemien, viser nå fore-
løpige beregninger at utslippene fortsatte å øke 
utover 2020. Verden er ikke i rute til å begrense 
den globale oppvarmingen til godt under to gra-
der, og helst til 1,5 grader, med iverksatte og plan-
lagte tiltak. Norsk støtte til klimatiltak i utviklings-
land er sentral, også for å bekjempe fattigdom. 
Norsk klimafinansiering til utviklingsland skal 
innrettes slik at den bidrar til at utviklingslandene 
når målene sine under Parisavtalen.

Norge har lenge vært en betydelig bidragsyter 
til utslippsreduksjoner med fokus på fornybar 
energi og skog, og trapper nå opp støtten til klima-
tilpasning, forebygging av klimarelaterte 
katastrofer og sultbekjempelse i utviklingsland. 
Regjeringen lanserte i april 2021 en strategi som 
legger føringer for en forsterket norsk innsats for 

at samfunn som er sårbare for klimaendringer kan 
tilpasse seg.

Det grønne klimafondet (GCF) er en hoved-
kanal for norsk multilateral klimafinansiering. 
Norge har forpliktet seg til å bidra med hele 
3,2 mrd. kroner til Det grønne klimafondet i perio-
den 2020–2023. Norge bidrar også med betydelig 
finansiering gjennom utviklingsbankene, som gir 
en vesentlig og økende andel av sine midler til kli-
marelaterte tiltak. Dette bidrar til langsiktig og 
forutsigbar finansiering av både utslippsreduse-
rende tiltak og klimatilpasning i utviklingsland. I 
tillegg støtter Norge viktige klimatiltak gjennom 
det bilaterale samarbeidet på landnivå. Klima- og 
skoginitiativet er Norges største internasjonale 
enkeltsatsning på klimafeltet.

I juli 2021 lanserte regjeringen et nytt klima-
investeringsfond som skal administreres av Nor-
fund. Gjennom å yte risikoavlastende kapital til 
investeringer i fornybar energi i utviklingsland, 
skal fondet bidra til å redusere eller unngå klima-
gassutslipp fra kraftsektoren, særlig fra kullkraft-
verk.

Mål 14: Bevare og bruke havet og de marine ressur-
sene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Verdens hav bidrar til menneskelig velferd gjen-
nom ressurser som mat, mineraler og energi, pro-
duksjon av oksygen som transportåre og som 
grunnlag for rekreasjon og turisme. Mer enn 
3 milliarder mennesker er avhengig av havet som 
mat og inntektskilde. Havet bidrar til å dempe den 
globale oppvarmingen gjennom opptak av varme 
og CO2 og fungerer dessverre som endestasjon 
for forurensning og avfall fra en raskt voksende 
befolkning og økonomi.

Endringer i havet som følge av klima-
endringer, havforsuring, overhøsting og tilførsel 
av forurensning som miljøgifter og plastavfall 
påvirker havmiljøet. Dette har konsekvenser for 
matsikkerhet, produktivitet, havnæringer og kyst-
samfunn.

Høynivåpanelet for en bærekraftig havøko-
nomi (Havpanelet) ble etablert av statsministeren 
i 2018 og består av 14 stats- og regjeringssjefer. 
Havpanelets konklusjoner ble lagt fram i desem-
ber 2020, og de involverte landene forpliktet seg 
til en planmessig, bærekraftig forvaltning av 
100 pst. av sine hav- og kystområder innen 2025. 
Panelets arbeid viser at investeringer i bærekraf-
tige havnæringer lønner seg, og kan gi betydelig 
større bidrag til energi, matforsyning, helse og 
klima enn i dag.
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Kunnskapsprogrammet Hav for utvikling 
bidrar til en styrket, bærekraftig og inkluderende 
havøkonomi i samarbeidslandene. Dette gjøres 
gjennom utveksling av erfaring og kompetanse 
mellom offentlige institusjoner i samarbeidslan-
dene og Norge, samt gjennom samarbeidsavtaler 
med multilaterale organisasjoner som FNs hav-
rettskontor og UNESCOs havkommisjon.

Kunnskapsprogrammet Fisk for utvikling 
bidrar til en strategisk og helhetlig tilnærming til 
norsk fiskeribistand. Formålet er at fiskeri- og 
oppdrettssektoren bidrar til samfunnsøkonomisk 
utvikling i samarbeidslandene. Gjennom program-
met gjøres norsk kompetanse og erfaringer innen-
for fiskeri og akvakultur tilgjengelig for utviklings-
land.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle i 
arbeidet mot marin forsøpling og spredning av 
mikroplast. Etter et initiativ fra Norge, vedtok FNs 
tredje miljøforsamling i 2017 en nullvisjon for alle 
utslipp av plastavfall til havet på lang sikt. Mange 
land stiller seg positive til en ny global avtale, og 
Norge ønsker at FNs miljøforsamling skal vedta et 
forhandlingsmandat på sitt femte møte i februar 
2022. Regjeringen har opprettet et bistandspro-
gram for å forhindre og redusere marin forsøp-
ling. Dette er et viktig bidrag til nullvisjonen.

Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bære-
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skog-
forvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og 
reversere landforringelse samt stanse tap av arts-
mangfold

Godene vi får fra naturen er vårt felles livsgrunn-
lag. Naturen gir mat, materialer, medisiner og 
rent vann, tar opp klimagasser, reduserer luftforu-
rensning, gir opplevelser og rekreasjon og er 
grunnlag for næringsvirksomhet og sysselsetting. 
Naturen er truet, og utviklingen globalt går i 
økende grad i feil retning. Dette er gjennom-
gående funn i flere store globale kunnskapsrap-
porter.

Menneskelig aktivitet har endret naturen bety-
delig over hele kloden. Store deler av verdens våt-
marksområder og skoger har gått tapt. Flere arter 
er truet av utryddelse nå enn på noe annet tids-
punkt i menneskets historie. Det anslås at åtte mil-
lioner arter av planter og dyr lever på kloden i 
dag, og at én million av dem er truet av utryd-
delse. Globalt er endret bruk av arealer det som 
påvirker naturen mest, både på land og i fersk-
vann, tett fulgt av overhøsting, klimaendringer, 
forurensning og fremmede arter. Påvirkning fra 
klimaendringer øker mest og er ventet å bli den 

største negative faktoren. Naturpanelets (IPBES) 
arbeidsgrupperapport om naturmangfold og pan-
demier fra 2020 viser at klimaendringene og tap 
av naturmangfold gir økt risiko for pandemier.

Et rent og sunt miljø er en forutsetning for å 
nå bærekraftsmålene om utvikling. Regjeringen 
har økt innsatsen for globale miljøtiltak, og arbei-
der for et ambisiøst globalt rammeverk for natur, 
som er planlagt vedtatt på neste partsmøte i kon-
vensjonen for biologisk mangfold. Regjeringen 
har, sammen med mer enn 80 andre land, sluttet 
seg til Leaders Pledge for Nature for økte ambisjo-
ner om bærekraftig bruk og vern av naturen og 
trådt inn i en koalisjon for høye ambisjoner for 
natur og mennesker, som arbeider for bevaring av 
30 pst. av land og hav innen 2030.

Norsk bistand støtter utviklingslands gjen-
nomføring av globale avtaler på miljøområdet, om 
avfallshåndtering og kompetansebygging. Vik-
tige samarbeidsaktører er FNs miljøprogram 
(UNEP) og Den globale miljøfasiliteten (GEF). 
Klima- og skoginitiativet er Norges største enkelt-
satsing internasjonalt for å bidra til at verden når 
bærekraftsmål 15.

Kunnskapen og forståelsen av hvordan miljøef-
fekter ett sted henger sammen med adferd et helt 
annet sted, har modnet betydelig de siste årene. 
Det er viktig å få fram analyser om hvordan aktivi-
tet i Norge henger sammen med arealbruk og mil-
jøeffekter i andre land. Regjeringen vil derfor 
bidra til kunnskap om konsekvensene av norsk 
politikk, adferd og verdiskaping i inn- og utland.

Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn 
for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvar-
lige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Internasjonalt samarbeid har bidratt til fred, styr-
kede rettsstatsprinsipper, ratifisering av flere men-
neskerettighetskonvensjoner, økt individuell fri-
het og, i et langtidsperspektiv, mer demokrati. 
Internasjonalt samarbeid og samhandel basert på 
felles regelverk har brakt velstand, helse og 
utdanning til en raskt økende befolkning. Samti-
dig er fravær av rettsstat, rettssikkerhet og 
respekt for menneskerettigheter bakenforlig-
gende årsaker til en rekke konflikter, diskrimine-
ring og vold. I senere år har vi sett en framvekst 
av mer autoritære regimer i mange land, og tilba-
keslag for liberale, demokratiske spilleregler. Det 
er derfor langt fram før dette målet er nådd.

Maktbaserte relasjoner mellom land og min-
dre tro på samarbeid kan innebære at verden er 
på vei over i et mer utfordrende spor. Pandemien 
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har gitt ledere i mange land en mulighet til å sen-
tralisere makten gjennom særskilte fullmakts-
lover. I mange land har presset mot demokrati, 
menneskerettighetsforsvarere, opposisjon og kri-
tiske stemmer økt som følge av krisen.

I 2020 ble det ifølge FN registrert 331 drap på 
menneskerettighetsforsvarere, som var en 18 pst. 
økning fra året før. 62 journalister ble drept, mot 
57 året før.

Norge har en rettighetstilnærming i nasjonal 
og internasjonal oppfølging av bærekraftsmålene. 
Menneskerettigheter og likestilling er tverrgå-
ende hensyn i utviklingssamarbeidet. Norge er en 
pådriver i arbeidet for å verne om de internasjo-
nale menneskerettighetssystemene

Skatteunndragelser, korrupsjon og ulovlig 
kapitalflyt er globale problemer av stort omfang 
og med alvorlige konsekvenser for økonomisk og 
sosial utvikling, demokrati, styresett og mennes-
kerettigheter, klima, miljø, sikkerhet og fred.

Norge er også en pådriver i arbeidet med å 
styrke internasjonale normer, standarder og ope-
rative tiltak for å forebygge og bekjempe korrup-
sjon, bestikkelser, skatteunndragelser, hvitvas-
king og ulovlig kapitalflyt. Norge har i første 
rekke bidratt til å få satt storskalakorrupsjon og 
ulovlig kapitalflyt på den internasjonale dagsorde-
nen. Arbeidet foregår i første rekke i FN, OECD, 
Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes, Financial Action 
Task Force (FATF) og utviklingsbankene, men 
også i Europarådet og OSSE.

Norge var med på å ta initiativ til etablering av 
et FN-panel om økonomisk ansvarlighet, åpenhet 
og integritet (FACTI-panelet) i 2020. Panelet la 
fram sin endelige rapport i februar 2021 med 14 
konkrete anbefalinger. Dette gir et godt grunnlag 
for diskusjon og oppfølging framover.

Faglig samarbeid om skatt for utvikling, anti-
korrupsjon og styresett, statistikk, likestilling og 
naturressursforvaltning utgjør viktige byggestei-
ner i langsiktig utviklingsinnsats. Antikorrupsjon 
er et tverrgående hensyn, og det er nulltoleranse 
for økonomiske misligheter i utviklingssamarbei-
det.

Norge er en partner i konfliktforebygging, 
konfliktløsning og fredsbygging. I alle dialog- og 
fredsprosesser der Norge har en formell rolle, 
fremmes kvinners og sivilt samfunns deltakelse i 
tråd med Handlingsplanen for kvinner, fred og sik-
kerhet. Norge støtter arbeidet mot seksualisert og 
kjønnsbasert vold, uavhengig av kjønn, og beskyt-
telse av barn født i krig og de som er særlig utsatt 
pga. diskriminering.

Mål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å 
gjennomføre arbeidet og fornye globale partner-
skap for bærekraftig utvikling

Mange lands økonomiske situasjon har blitt bety-
delig forverret under koronapandemien. Arbeids-
ledighet og fattigdom øker, mens skatteinntekter, 
utenlandsinvesteringer, eksportinntekter og pri-
vate overføringer fra migrantarbeidere reduseres. 
Noen land er nå i en gjeldskrise. Når andre inn-
tektsstrømmer minsker, blir bistanden relativt sett 
viktigere. Dette gjelder spesielt for de minst 
utviklede landene og for de mest sårbare grup-
pene.

Tall fra OECD viser at den globale bistanden 
har økt over tid. I 2020 var den på et rekordhøyt 
nivå og utgjorde USD 161 mrd., en økning på 
3,5 pst. fra året før. Det er imidlertid bekymring 
for at bistandsnivået skal avta i 2021, når mange 
land ventes å stramme inn den offentlige penge-
bruken.

Målet fastsatt i FN er at 0,7 pst. av bruttonasjo-
nalinntekten (BNI) skal gå til offisielt utviklings-
samarbeid. I 2020 var det seks OECD-land som 
nådde dette målet: Sverige, Norge, Luxembourg, 
Danmark, Tyskland og Storbritannia.

I kriseåret 2020 var Norges bistand på sitt høy-
este noensinne. Samlet sett ga vi 39,5 mrd. kroner, 
som er en økning på 1,7 mrd. kroner fra 2019. Det 
utgjorde 1,11 pst. av BNI.

I dagens krisesituasjon øker finansierings-
gapet for å nå bærekraftsmålene. Vi når ikke disse 
uten å mobilisere ressurser også utenfor bistan-
den. Det er derfor et mål for regjeringen at bistan-
den skal ha en katalytisk effekt ved å utløse andre 
former for kapital, og bidra til lokale økonomiske 
ringvirkninger av private investeringer.

Et velfungerende marked og et rettferdig mul-
tilateralt handelssystem er grunnleggende for å 
skape arbeidsplasser, økonomisk vekst og fattig-
domsreduksjon.

Covid-19 har endret premissene for internasjo-
nalt samarbeid. Redusert reisevirksomhet har 
gått ut over dialog, samarbeid, kunnskapsdeling 
og erfaringsutveksling, men digitale virkemidler 
har delvis kompensert for dette. I økende grad 
arrangeres møter og konferanser på digitale platt-
former på en måte som muliggjør bred deltakelse, 
økt hyppighet og lave reisekostnader. Dette gjel-
der ikke bare nordiske konsultasjoner, samarbeid 
i OECD, Europarådet, OSSE og med EU, men 
også i FN og utviklingsbankene. Økt bruk av digi-
tale plattformer vil trolig fortsette også etter pan-
demien.
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Norge investerer store summer i utviklings-
forskning, både gjennom norske forsknings-
miljøer, forskningsinstitutter i sør og i samarbeid 
med internasjonale partnere. Kunnskap må ligge 
til grunn for handling, og kunnskap må nå fram til 
beslutningstakere på alle nivå. Det vil være viktig 
å bidra til å gjøre vitenskap, teknologi og innova-
sjon tilgjengelig for flest mulig, slik at digitale for-
skjeller ikke hindrer lands medvirkning i interna-
sjonale partnerskap. Partnerskap er det som mål 
17 dypest sett handler om.

EØS-midlene utgjør et viktig bidrag til å nå 
bærekraftsmålene

Fram til 2024 utgjør EØS-midlene for finansier-
ingsperioden 2014–2021 2,8 mrd. euro til 14 av 
EUs mindre velstående medlemsland. Hensikten 
med midlene er å støtte sosial utvikling og bilate-
ralt samarbeid mellom Norge og de ulike motta-
kerlandene. Inkludert i dette er målet om å bidra 
til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende 
Europa. Det er godt samsvar mellom EØS-mid-
lene og bærekraftsmålene, særlig bærekraftsmål 
8 – fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle, i tillegg til bærekraftsmål 10 – 
redusert ulikhet i og mellom land, og bærekrafts-
mål 17 – styrke mekanismene for implementering 
og fornye globale partnerskap for bærekraftig 
utvikling.

Et grønt Europa

EØS-midlene fremmer god miljøforvaltning, til-
pasning av klimaendringer og økt bruk av forny-
bar energi. Effektiv og bærekraftig bruk av 
naturressurser, energisikkerhet, redusert sårbar-

het for klimaendringer og en overgang til lavkar-
bonøkonomi er viktig for økonomisk og sosial 
utvikling i Europa. Om lag 411 mill. euro (18 pst.) 
er øremerket «Et grønt Europa».

Et konkurransedyktig Europa

EØS-midlene bidrar til vekst ved å støtte utviklin-
gen av kunnskapsbaserte økonomier og konkur-
ransedyktige arbeidsmarkeder. Tiltakene skal 
investere i utdanning, forskning, innovasjon, sys-
selsetting, og støtte mottakerlandenes kompara-
tive fortrinn innenfor kompetanse, kvalitet og like-
stilling. Gjennom å bekjempe ungdomsledighet 
og tilrettelegge for kvinners deltakelse og sosial 
dialog, er EØS-midlene med på å skape et sosialt 
og inkluderende arbeidsliv for alle. EØS-midlene 
er av betydelig merverdi på dette området gjen-
nom arbeidet for innovative tilnærminger og 
muligheten for pilotprosjekter. Om lag 810 mill. 
euro (36 pst.) av EØS-midlene er øremerket et 
konkurransedyktig Europa.

Et inkluderende Europa

EØS-midlene fremmer velfungerende samfunn 
ved å støtte sosial inkludering og myndiggjøring 
av sårbare grupper, lik tilgang til utdanning, 
arbeid og helsetjenester, samt utvikling av kompe-
tente og ansvarlige offentlige institusjoner. Innsat-
sen brukes på langsiktig forebygging, endring av 
samfunnsstrukturer, og muligheter for pilotpro-
sjekter. Målet er å bidra til bærekraftig, inklude-
rende vekst og velstand, samt å styrke balansen 
mellom vekst og sosial utvikling. Mer enn 1 mrd. 
euro (46 pst.) av programmidlene er øremerket 
dette formålet.
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11  Rapport om norsk utviklingssamarbeid 2020

Nedenfor rapporteres det på samlet volum og for-
deling av bistanden i 2020 basert på innrapporte-
ring til OECD av offisiell utviklingshjelp (ODA) 
iht. kodeverket til OECDs utviklingskomité 
(DAC). Dette inkluderer bistand som forvaltes av 
Utenriksdepartementet, Klima- og miljødeparte-
mentet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepar-

tementet og Riksrevisjonen. Det vises også til ved-
legg 1–6 for mer detaljerte oversikter. For 2020 er 
det rapportert 39,5 mrd. kroner som Norges offi-
sielle bistand i henhold til OECDs retningslinjer. 
Dette tilsvarer 1,11 pst. av BNI, opp fra 1,02 pst. i 
2019.

1 Tilsvarer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid
2 Tilsvarer multilateral bistand

Andelen øremerket bistand ligger stabilt med en 
svak reduksjon i 2020 til 70 pst. av bistanden. 
Beløpet har likevel økt i perioden. Beløpet som 
går til kjernestøtte til multilaterale organisasjoner 

har også økt gjennom perioden, selv om andelen 
ble noe redusert fra 2018 til 2019, mens den økte i 
2020. Andelen som går til administrasjon av 
bistanden har holdt seg stabilt på 6 pst.

Tabell 11.1 Samlet ODA-godkjent bistand fordelt på bistandstype, 2017–2020 (i mrd. kroner og pst.)

Bistandstype 2017 2018 2019 2020

Øremerket bistand1 23,8 70 % 24,2 70 % 26,9 71 % 27,5 70 %

Kjernestøtte til multilaterale 
organisasjoner2 8,2 24 % 8,3 24 % 8,6 23 % 9,8 25 %

Administrasjon 2,1 6 % 2,1 6 % 2,3 6 % 2,2 6 %

Totalt 34,1 100 % 34,6 100 % 37,8 100 % 39,5 100 %
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1 Multilateral kjernestøtte og nødhjelp er ikke fordelt på aktuelle sektorer i denne oversikten.
2 Inkluderer administrasjon.

Sektorfordelingen viser at bistanden til nødhjelp 
er redusert fra 4,5 mrd. kroner i 2017 til 4,4 mrd. 
kroner i 2020. I tillegg kommer humanitær 
bistand som er kategorisert som bistand til andre 
sektorer, som bl.a. utdanning og helse. Bistand 
kategorisert som helse og sosial sektor har økt 
mest fra 2017, fra 8 pst. til 11 pst. av bistanden. 
Det er også kategorien som har økt mest i beløp. 
Støtten til utdanning12 har ligget stabilt på 

omtrent samme nivå. Bistanden til helse økte i 
2020 på grunn av koronapandemien. Den kraftige 
nedgangen i kostnader i Norge fra 2016 til 2019 
skyldes nedgangen i flyktningutgifter.

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

Tabell 11.2 Samlet bistand fordelt på sektor, perioden 2017–2020 (i mill. kroner og pst.)1 

Sektor 2017 2018 2019 2020

Multilateral kjernestøtte 8 204 24 % 8 261 24 % 8 626 23 % 9 768 25 %

Styresett, sivilt samfunn og 
konfliktforebygging 3 797 11 % 4 595 13 % 5 458 14 % 5 140 13 %

Helse og sosial sektor 2 784 8 % 2 617 8 % 2 936 8 % 4 466 11 %

Nødhjelp 4 544 13 % 4 290 12 % 4 652 12 % 4 443 11 %

Miljø og energi 3 816 11 % 4 115 12 % 4 753 13 % 4 031 10 %

Utdanning 3 028 9 % 2 947 9 % 2 951 8 % 3 083 8 %

Multisektor og annet 1 412 4 % 1 697 5 % 1 856 5 % 2 356 6 %

Økonomisk infrastruktur og 
tjenester 1 753 5 % 1 895 5 % 2 343 6 % 2 092 5 %

Produksjon og handel 1 084 3 % 1 078 3 % 1 310 3 % 1 348 3 %

Kostnader i Norge og  
uspesifisert2 3 692 11 % 3 140 9 % 2 935 8 % 2 774 7 %

Totalt 34 113 100 % 34 635 100 % 37 820 100 % 39 502 100 %

12 I bistanden til utdanning inngår verken beregnet andel av 
multilateral kjernestøtte til utdanning eller andel av huma-
nitær bistand til utdanning.

Tabell 11.3 Samlet øremerket bistand1 fordelt på hovedregion, 2017–2020 (i mill. kroner og pst.)

Hovedregion 2017 2018 2019 2020

Afrika 6 185 26 % 6 423 26 % 7 055 26 % 7 104 26 %

Midtøsten 3 633 15 % 3 190 13 % 3 508 13 % 3 038 11 %

Asia og Oseania 2 373 10 % 2 283 9 % 2 572 10 % 2 897 11 %

Latin-Amerika 1 414 6 % 1 558 6 % 1 732 6 % 1 142 4 %

Europa 533 2 % 595 2 % 691 3 % 656 2 %

Global uspesifisert 9 683 41 % 10 201 42 % 11 379 42 % 12 672 46 %

Totalt 23 822 100 % 24 250 100 % 26 936 100 % 27 509 100 %
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Tabellen viser hvordan den øremerkede bistan-
den fordeler seg på hovedregion. Øremerket 
bistand til Afrika fortsatte å øke, med 49 mill. kro-
ner i 2020. Bistand som kodes som global uspesifi-
sert utgjorde i 2020 46 pst. av den øremerkede 
bistanden. Mye av denne bistanden ender opp i 
fattige land i Afrika og Asia, for eksempel gjennom 
globale programmer. I tillegg til den øremerkede 
bistanden går mye norsk bistand som kjernestøtte 

til de multilaterale organisasjonene. Hoveddelen 
av Verdensbankens og FN-organisasjonenes sam-
lede midler går til lavinntektsland i Afrika og Asia. 
FN-organisasjonene fordeler midler iht. retnings-
linjer som Norge gjennom styrearbeidet har vært 
med på å vedta. Gjennom dialog og retningslinjer 
sikrer man at en stor andel av den tematiske støt-
ten som kanaliseres gjennom multilaterale finan-
sinstitusjoner går til de fattigste landene i Afrika.

1 Landfordelt bistand omfatter bistand gitt til enkeltland. Det inkluderer ikke bistand til landene kanalisert gjennom regionale og 
globale programmer/prosjekter eller bistand kodet som multilateral bistand (ikke-øremerkede bidrag til multilaterale bi-
standsaktører).

Den landfordelte bistanden til de minst utviklede 
landene økte med 11 pst. fra 2019 til 2020. Andel 
av bistanden til de minst utviklede landene og 

andre lavinntektsland utgjør over halvparten av 
den landfordelte bistanden.

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid

Tabell 11.4 Landfordelt1 bistand fordelt på inntektskategori, i perioden 2017–2020 (i mill. kroner)

Inntektskategori 2017 2018 2019 2020

Minst utviklede land 6 053 6 257 6 439 7 175

Andre lavinntektsland 211 104 85 67

Andre lavere middelinntektsland 3 214 3 240 3 711 3 507

Øvre middelinntektsland 2 679 2 474 2 662 2 061

Total landfordelt bistand 12 157 12 075 12 897 12 810

Andel landfordelt bistand til minst 
utviklede land og andre lavinntektsland1 52 % 53 % 51 % 57 %

Tabell 11.5 De ti største mottakerland/områder av norsk øremerket bistand1 i perioden 2017–2020  
(i mill. kroner)

Land 2017 2018 2019 2020

Syria 1 070 1 003 1 194 948

Afghanistan 621 795 699 746

Etiopia 497 520 698 736

Sør-Sudan 604 616 604 638

Palestina 584 637 616 629

Somalia 547 543 564 614

Indonesia 279 198 419 554

Libanon 523 524 444 531

Colombia 517 411 671 523

Malawi 479 475 492 492
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Norges bidrag til Syria-krisen i 2020 er totalt 
beregnet til 1,8 mrd. kroner. Tallet inkluderer 
støtte til flyktninger og vertssamfunn i nabolan-
dene Libanon og Jordan. Om lag 948 mill. kroner 
ble registrert som støtte til Syria, som da ble det 
største mottakerlandet av norsk bistand. Etter 
Syria fulgte i 2020 åtte norske partnerland som 
har ligget stabilt høyt over tid.

Tabell 11.6 Bistand til enkeltland 20201. Inkluderer 
landfordelt bistand under kapitler og poster 
omfattet av geografisk konsentrasjon.

Land mill. kroner

Etiopia 625,8

Afghanistan 545,2

Indonesia 521,0

Palestina 498,8

Malawi 407,8

Somalia 400,9

Mosambik 392,4

Sør-Sudan 378,6

Tanzania 364,5

Colombia 342,9

Nepal 235,2

Uganda 227,9

Ukraina 179,7

Sudan 162,6

Libanon 155,2

Myanmar 152,8

Brasil 147,1

Niger 135,0

Mali 131,3

Jordan 123,0

Liberia 119,0

Dem. Rep. Kongo 114,5

Peru 79,7

Irak 77,0

Nigeria 76,8

India 76,5

Kina 74,2

Madagaskar 73,1

Haiti 61,5

Kenya 56,6

Kosovo 49,3

Syria 48,8

Georgia 48,5

Bangladesh 47,3

Bosnia-Herzegovina 43,9

Angola 37,6

Serbia 34,9

Pakistan 32,6

Egypt 32,1

Makedonia 28,1

Guyana 27,6

Tyrkia 27,0

Sør-Afrika 19,5

Sri Lanka 19,2

Tadsjikistan 19,0

Ghana 17,7

Vietnam 16,5

Guatemala 15,2

Albania 13,2

Marokko 12,6

Moldova 12,5

Filippinene 12,3

Rwanda 11,8

Montenegro 9,6

Zimbabwe 8,5

Benin 6,7

Hviterussland 5,4

Iran 5,2

Aserbajdsjan 5,1

Armenia 5,1

Zambia 5,1

Burundi 5,0

Land mill. kroner



2021–2022 Prop. 1 S 229
Utenriksdepartementet
1 Inkluderer tilbakebetalinger, men land som kun har tilbake-
betalinger og ingen positive utbetalinger i 2020 er utelatt.

Det var tre unntak fra den geografiske konsen-
trasjonen: kap. 170 Sivilt samfunn, post 70 Sivilt 
samfunn, og kap. 150 Humanitær bistand, post 70 
Nødhjelp og humanitær bistand og kap. 151 Fred, 
sikkerhet og globalt samarbeid, post 70 Fred og for-
soning. Dersom en ser bort fra postene som er 
unntatt fra konsentrasjonsprinsippet, var det 86 
mottakerland i 2020, en reduksjon fra 2019.

Det ble innledet freds- og forsoningsinnsats i 
Venezuela. I Armenia ble det innledet samarbeid 

med Europarådet og EBRD. I Iran ble det gitt 
støtte til UNODCs landprogram og INSTEX. Alge-
rie og Djibouti mottok støtte fra Justis- og bered-
skapsdepartementet til migrasjonsrelaterte inn-
satser. Togo mottok støtte til et likestillingspro-
sjekt gjennom Norges Røde Kors. Armenia, 
Kasakhstan og Namibia er for øvrig kommet inn 
på listen som følge av refundering av studielån 
utbetalt av Kunnskapsdepartementet.

Libya 5,0

Øst-Timor 4,7

Cuba 4,2

Kirgisistan 3,1

Togo 2,8

Republikken Kongo 2,6

Venezuela 2,6

Kambodsja 2,6

Kamerun 2,3

Thailand 2,1

Djibouti 2,0

Eritrea 2,0

Laos 1,8

Land mill. kroner

Algerie 1,7

Gabon 1,6

Malaysia 1,5

Sierra Leone 1,5

Gambia 1,1

Ecuador 1,1

Elfenbenskysten 1,0

Senegal 0,9

Namibia 0,4

Nicaragua 0,2

Kasakhstan 0,1

Totalt 7 668,2

Land mill. kroner
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1 Norsk bistand gjennom UNDP og MPTF-O er slått sammen i denne tabellen, ettersom fordelingen mellom avtaler hvor disse er 
avtalepartner og iverksetter overlapper i bistandsstatistikken. I tilsvarende vedlegg til tidligere års budsjettproposisjoner har to-
talvolumet for bistand gjennom UNDP også inkludert overføringer hvor UNDP ikke er iverksetter.

Flyktninghjelpen og Norges Røde Kors er de to 
organisasjonene som mottar mest midler. De fem 
største organisasjonene mottok om lag 62 pst. av 
støtten til norske frivillige organisasjoner i 2020. I 
2020 ble det inngått syv strategiske partnerskap 
med de norske humanitære organisasjonene Cari-

tas Norge, Flyktninghjelpen, inkludert NORCAP, 
Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Norsk Fol-
kehjelp og Redd Barna. Disse var sentrale part-
nere i gjennomføringen av regjeringens humani-
tære politikk, og bidro til effektiv, operasjonell 
respons i tråd med de humanitære prinsippene. 

Tabell 11.7 Multilaterale organisasjoner: De største mottakerne av norsk bistand 2017–2020  
(i mrd. kroner)

2017 2018 2019 2020

Verdensbankgruppen 3,1 3,1 4,1 4,6

UNDP – FNs utviklingsprogram + UN 
Multi-Partner Trust Fund Office1 2,0 2,2 2,6 2,5

Unicef – FNs barnefond 1,7 1,8 1,9 2,2

Gavi – Vaksinealliansen 1,5 1,4 1,5 1,5

Regionale utviklingsbanker 1,2 1,2 1,2 1,2

GCF – Det grønne klimafondet 0,5 0,4 0,4 1,0

WFP – Verdens matvareprogram 0,8 0,8 0,8 0,9

UNFPA – FNs befolkningsfond 0,6 0,8 0,9 0,8

GFATM – Det globale fondet for bekjem-
pelse av aids, tuberkulose og malaria 0,6 0,7 0,7 0,8

WHO – Verdens helseorganisasjon 0,3 0,4 0,4 0,7

10 største, totalt 12,4 12,7 14,5 16,3

Andre FN-organisasjoner 4,1 4,5 5,1 5,3

Andre multilaterale organisasjoner 1,9 2,0 2,1 1,9

Totalt 18,4 19,3 21,6 23,5

Tabell 11.8 Norske frivillige organisasjoner: De seks største mottakerne av norsk bistand 2017–2020  
(i mill. kroner)

2017 2018 2019 2020

Flyktninghjelpen 1 011 1 009 1 084 1 135

Norges Røde Kors 986 884 1 013 1 041

Kirkens Nødhjelp 587 545 543 667

Norsk Folkehjelp 460 435 423 458

Redd Barna Norge 419 359 359 389

Regnskogfondet 115 129 183 223

Andre 1 626 1 749 1 930 2 058

Totalt 5 204 5 110 5 535 5 971
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Norsk sivilt samfunns bistandsinnsats ble støttet 
fra flere ulike kapitler og poster i henhold til for-
mål, hvorav kap. 150 Humanitær bistand, post 70 
Nødhjelp og humanitær bistand og kap. 170 Sivilt 
samfunn, post 70 Sivilt samfunn står for de største 
andelene.

En mer detaljert oversikt på kapittel og post 
framgår av vedlegg 2, Bistand gjennom norske fri-
villige organisasjoner og stiftelser. 

Støtten gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner har 
økt til 9 mrd. kroner og utgjør 24 pst. av bistan-
den. Støtten til de multilaterale organisasjonene 
har økt gjennom perioden og utgjorde i 2020 
63 pst. mot 46 pst. i 2016. FN-statistikken skiller, i 

tråd med rammeresolusjonen om FNs operasjo-
nelle virksomhet, mellom ulike typer finansielle 
bidrag. Fleksible bidrag legger bedre til rette for å 
gjennomføre FN-reformene enn sterkt øremer-
kede bidrag. FN-statistikken for 2019 (sist tilgjen-

Tabell 11.9 Bistand fordelt på type avtalepartner (ekskludert administrasjonskostnader), 2017–2020  
(i mill. kroner).

2017 2018 2019 2020

Offentlige aktører 5 754 18 % 5 219 16 % 5 106 14 % 4 367 12 %

Offentlige aktører i  
utviklingsland 1 352 4 % 1 402 4 % 1 058 3 % 958 3 %

Norske offentlige aktører 4 033 13 % 3 475 11 % 3 579 10 % 3 183 9 %

Offentlige aktører i andre 
giverland 369 1 % 342 1 % 469 1 % 227 1 %

Frivillige organisasjoner/ 
stiftelser 7 345 23 % 7 486 23 % 8 488 24 % 8 991 24 %

Norske 5 204 16 % 5 110 16 % 5 535 16 % 5 971 16 %

Internasjonale 1 041 3 % 1 221 4 % 1 441 4 % 1 532 4 %

Lokale 607 2 % 643 2 % 734 2 % 704 2 %

Andre donorland 493 2 % 512 2 % 778 2 % 784 2 %

Privat sektor 406 1 % 392 1 % 154 0 % 318 1 %

Norsk privat sektor 55 0 % 81 0 % 94 0 % 272 1 %

Privat sektor i andre  
giverland 284 1 % 269 1 % 10 0 % 7 0 %

Privat sektor i utviklingsland 67 0 % 41 0 % 50 0 % 39 0 %

Multilaterale organisasjoner 18 391 57 % 19 277 59 % 21 643 61 % 23 460 63 %

Offentlig-privat samarbeid 76 0 % 90 0 % 100 0 % 97 0 %

Nettverk og uspesifisert 53 0 % 47 0 % 71 0 % 44 0 %

Totalt 32 026 100% 32 511 100% 35 562 100% 37 277 100%
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gelige) viser at norsk støtte til langsiktig utvikling 
og humanitært arbeid fordelte seg som følger: 
pliktige bidrag og medlemskontingenter 2 pst., fri-
villige kjernebidrag 44 pst., bidrag til felles fond i 
FN 18 pst., mykt øremerket støtte til enkeltorgani-
sasjoner 10 pst. og sterkt øremerket støtte 26 pst. 
De relative andelene for frivillige kjernebidrag og 
støtte til fellesfond er økt sammenlignet med året 

før. Støtten til offentlig sektor i samarbeidslan-
dene (stat-til-stat-bistand) er betydelig redusert 
fra 2016 og utgjorde 3 pst. av total bistand (eksklu-
sive administrasjonskostnader) i 2020. Andelen av 
bistandsbudsjettet som kanaliseres gjennom nor-
ske institusjoner har gått markant ned i løpet av 
perioden.
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12  Sektorovergripende miljø- og klimapolitikk

Regjeringens klima- og miljøpolitikk bygger på at 
alle samfunnssektorer har et selvstendig ansvar 
for å legge miljøhensyn til grunn for aktivitetene 
sine, og for å medvirke til at de nasjonale klima- og 
miljømålene kan nås. For en omtale av regjerin-
gens samlede klima- og miljørelevante saker, se 
Klima- og miljødepartementets fagproposisjon.

Klimatilpasning og forebygging av klimarelaterte 
katastrofer

Klimaendringene er en av de største truslene mot 
menneskeheten, og har ødeleggende konsekven-
ser for mennesker, miljø og økonomisk utvikling. 
Utviklingslandene og de mest sårbare landene 
rammes særlig hardt. De fleste landene i Afrika 
sør for Sahara er lavinntektsland, eller blant ver-
dens minst utviklede land, og har lite ressurser til 
å møte klimaendringene. Disse landene ligger 
svært høyt på den globale indeksen for sult, samti-
dig som en stor del av befolkningen livnærer seg 
fra landbruket. Hyppigere tørke- og flomkata-
strofer fører til sviktende avlinger og ødelagt infra-
struktur. Klimaendringene kan bidra til å under-
grave det som hittil er oppnådd for å bekjempe fat-
tigdom og for å nå bærekraftsmålene.

Regjeringen la derfor i april 2021 fram en stra-
tegi, Klima, sult og sårbarhet, som legger førin-
gene for en forsterket norsk innsats for at sam-
funn som er sårbare for klimaendringer kan til-
passe seg. Innsatsen på området skal trappes opp i 
årene framover. Samtidig vil arbeidet med reduk-
sjon av klimagassutslipp fortsette. Slik vil regjerin-
gen styrke det norske bidraget til gjennomførin-
gen av Parisavtalen, arbeidet for å nå bærekrafts-
målene og gjennomføringen av det globale Sen-
dai-rammeverket for katastrofeforebygging. I 
2022 vil arbeidet med klimatilpasning og forebyg-
ging av klimarelaterte katastrofer intensiveres i 
tråd med den nye strategien.

Den norske støtten i 2020 ble gitt på nasjonalt, 
regionalt og globalt nivå. Det grønne klimafondet 
(GCF) under FNs klimakonvensjon mottok 1 mrd. 
kroner i 2020 og er med det den største mottake-
ren av norsk klimafinansiering. Halvparten av fon-
dets investeringer går til utslippsreduksjoner, og 

den andre halvparten skal gå til klimatilpasning. 
Det ble også gitt betydelig klimabistand gjennom 
kjernebidrag og øremerkede tilskudd til de multi-
laterale utviklingsbankene.

Miljø

Friske økosystemer er en forutsetning for å nå 
bærekraftsmålene. Ett nytt globalt rammeverk for 
naturmangfold med mål for perioden 2021–2030 
planlegges vedtatt under Konvensjonen om biodi-
versitet på COP15. Regjeringen har økt innsatsen 
for globale miljøtiltak og vil støtte tiltak i utvi-
klingsland for gjennomføring av det nye globale 
rammeverket i tillegg til andre globale avtaler på 
miljøområdet, avfallshåndtering og kompetanse-
bygging. Noen hovedkanaler for dette er Den glo-
bale miljøfasiliteten (GEF) og FNs miljøprogram 
(UNEP). Norge bidrar også til å fremme sammen-
hengene mellom miljø og helse gjennom samar-
beid med bl.a. Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hav

Klima, miljø, mat fra havet, jobbskaping og utvik-
lingen av bærekraftige havnæringer står sentralt i 
regjeringens havpolitikk. Regjeringen har styrket 
det internasjonale samarbeidet om havpolitiske 
spørsmål og bidratt til å skape økt internasjonal 
forståelse for sammenhengen mellom havets øko-
nomiske betydning og havets miljøtilstand.

Høynivåpanelet for en bærekraftig havøko-
nomi (Havpanelet), som ble initiert og ledes av 
statsminister Solberg, lanserte sin hovedkonklu-
sjon i desember 2020. Målet er at alle hav- og kyst-
stater skal etablere helhetlige forvaltningsplaner 
innen 2030. Havpanelets arbeid viser at det haster 
med å utvikle god havforvaltning globalt for å 
oppnå de miljømessige, økonomiske og sosiale 
målene i 2030-agendaen om bærekraftig utvikling. 
FNs havforskningstiår (2021–2030) skal bli et glo-
balt løft for å heve kunnskapen om havene. Norge 
er nå en av de største bidragsyterne til havforsk-
ningstiåret. Tiåret skal stimulere og koordinere 
forskningsinnsatsen nasjonalt og globalt, slik at 
bærekraftsmålene nås. Statsminister Solberg er 
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utnevnt som høy beskytter for Havtiårsalliansen. 
Som høy beskytter skal statsministeren skape 
oppmerksomhet om havforskningstiåret og mobi-
lisere ressurser slik at det ambisiøse programmet 
lykkes.

Marin forsøpling

Norge bidrar aktivt til den globale innsatsen mot 
marin forsøpling. Plastforurensning i havet er 
høyt på den internasjonale dagsorden. Regjerin-
gen arbeider for å få på plass en global avtale for å 
bekjempe marin forsøpling. Videre har regjerin-
gen opprettet et bistandsprogram som skal bidra 
til å forhindre og redusere marin forsøpling i utvi-
klingsland. I 2020 ble om lag 238 mill. kroner 
utbetalt til 32 prosjekter. De som har fått støtte er 
bl.a. multilaterale organisasjoner som FN og Ver-
densbanken, ikke-statlige organisasjoner og 
forskningsinstitutter. De fleste av disse samarbei-
der med myndigheter, privat næringsliv, sivil-
samfunnsorganisasjoner og/eller lokalbefolknin-
gen. I perioden 2019–2024 har regjeringen satt av 
1,6 mrd. kroner til programmet.

Fornybar energi

For å bidra til fattigdomsbekjempelse, utvikling 
og oppnåelse av bærekraftsmålene er tilgang til 
moderne energikilder avgjørende. Samtidig må 
utslipp av klimagasser reduseres kraftig for å nå 
målene i Parisavtalen. Dette krever en omstilling 
fra fossil til fornybar energibruk og -produksjon.

Tilgang til energi er en sentral forutsetning for 
økonomisk og sosial utvikling. Stabil forsyning av 
elektrisitet er viktig for næringsutvikling og jobb-
skaping, men energisektoren er også den største 
kilden til utslipp av karbondioksid. Det er derfor 
avgjørende at eksisterende energiproduksjon går 
fra fossil energi til energiproduksjon basert på for-
nybare kilder som vannkraft, sol og vind, og at 
innsatsen for energieffektivisering styrkes.

Norge har jobbet for at arbeidet for bære-
kraftsmål 7 om universell tilgang til energi bidrar 
til reduserte klimautslipp, gjennom å sikre at til-
gangen i størst mulig grad skjer fornybart. Norge 
har samarbeidet med mottakerlandene om å bidra 
til energieffektivisering, bl.a. gjennom tilgang til 
moderne kokeovner. Dette øker energitilgang og 
reduserer klimagassutslipp13.

Antall personer uten tilgang til elektrisitet har 
siden år 2000 blitt redusert fra 1,7 milliarder til 

759 millioner i 2019. Vellykkete programmer i 
flere land har ført til at flere mennesker får tilgang 
til elektrisitet, men innsatsen må økes for å sikre 
tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne 
energi til en overkommelig pris. Fortsatt mangler 
omtrent 2,6 milliarder mennesker tilgang til gode 
kokeløsninger, med omfattende utviklingsmes-
sige og helsemessige konsekvenser. Regjeringen 
vil fortsette innsatsen for å skaffe tilgang til 
trygge og gode kokeløsninger.

Fornybar energi vil trolig på sikt utkonkurrere 
alle andre energibærere, men det er behov for ini-
tiativ for å engasjere privat sektor for å satse på 
fornybar energiinvesteringer i utviklingsland. I 
tråd med Granavolden-plattformen har regjerin-
gen gjennomført en internasjonal satsing for å 
promotere energieffektivisering og utbygging av 
fornybar energi i utviklingsland, samt bidratt til 
utfasing av kull. De viktigste nye leveransene i 
den internasjonale satsingen er etableringen av en 
garantiordning for fornybar energi i utviklings-
land og etableringen av et klimainvesteringsfond 
for å erstatte kullkraft. Både garantiordningen og 
klimainvesteringsfondet bidrar til å utløse investe-
ringer i fornybar energi som ellers ikke ville blitt 
gjennomført. Dette gjøres gjennom bl.a. å bidra 
med risikoavlastende kapital og ved å benytte 
ulike finansielle virkemidler egnet for å nå målet. 
Garantiordningen for fornybar energi og klimain-
vesteringsfondet er beskrevet under. Øvrige nor-
ske bidrag til fornybar energi i utviklingsland er 
nærmere beskrevet i kap.162 Næringsutvikling, 
landbruk og fornybar energi, post 72 Fornybar 
energi.

Garantiordning for fornybar energi i utviklingsland

Fornybarnæringen har gjennom mange år etter-
lyst bedre garantiordninger for at fornybarutbyg-
gingen skal skyte fart. Garantier avlaster risikoen 
investorer står overfor og bidrar dermed til at 
nødvendig finansiering til fornybarprosjekter 
kommer på plass. Analyser fra OECD viser at 
garantier mobiliserer privat kapital på en svært 
effektiv måte. Garantier sto for 39 pst. av all mobi-
lisert kapital til utviklingsformål i perioden 2012–
2018.

Regjeringen har arbeidet med å få på plass en 
garantisatsing for private aktørers investeringer i 
fornybar energi i utviklingsland. Satsingen skal 
bidra til å tette gap i det internasjonale garantimar-
kedet og senke terskelen for private investeringer 
i land der risikoen er høy. Ordningen er på 
1,5 mrd. kroner over fem år og består av to deler. 
Den ene delen består av et garantisamarbeid med 

13 Kilde: FNs klimapanel (IPCC) 2018, Agriculture, Forestry 
and Other Land Use (AFOLU), kapittel 11.
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to internasjonale garantiinstitusjoner. Den andre 
delen er en søknadsbasert subsidieordning til 
garantipremier som forvaltes av Norad.

Den søknadsbaserte ordningen for subsidier, 
hvor kvalifiserte fornybarprosjekter kan få dekket 
inntil 50 pst. av garanti- og risikopremier, er opp-
rettet og aktiv. Ordningen med garantisamarbeid 
er nå i sluttfasen av forhandlinger med det multila-
terale investeringsgarantiselskapet MIGA og Afri-
can Trade Insurance Agency (ATI) for å levere 
slike garantier. Disse vil rette seg særlig mot små 
og mellomstore prosjekter som ellers ikke ville 
fått tilsvarende garantidekning. Slik legger den 
norske støtten til rette for økt tilgang til elektrisi-
tet basert på fornybar energi.

Klimainvesteringsfond for fornybar energi i utviklings-
land

Regjeringen foreslår å sette av 10 mrd. kroner 
over fem år til et nytt klimainvesteringsfond som 
skal investere i fornybar energi i utviklingsland og 
slik bidra til å redusere eller unngå klimagass-
utslipp fra kraftsektoren, særlig fra kullkraftverk. 
Større investeringer i fornybar energi i disse lan-
dene vil kunne erstatte fossil kraftproduksjon eller 
unngå innfasing av ny fossil kraftproduksjon, og 
dermed redusere klimagassutslipp. Finansierin-
gen vil komme fra statsbudsjettet og Statens 
investeringsfond for næringsvirksomhet i utvi-
klingsland, Norfund. Norfund får ansvaret for å 
forvalte fondet. Det er opprettet to nye poster for 
dette formålet, kap. 162, post 76 Norfund klimain-
vesteringsfond – risikokapital, og kap. 162, post 96 
Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd. 
Over tid vil fondet kunne bidra med betydelige 
midler både gjennom egne investeringer og ved at 
fondets kapital bidrar til å utløse lån og egenkapi-
tal fra andre investorer.

Vann og sanitær

Mangel på tilgang til trygt drikkevann og gode 
sanitærløsninger truer oppnåelsen av bærekrafts-
målene og fattigdomsbekjempelse. Tre av ti men-
nesker i verden mangler tilgang på rent vann. 
Nesten halvparten av verdens befolkning mangler 
tilgang til fungerende sanitæranlegg, og over 
80 pst. av verdens sanitære avløpsvann renses 
ikke før det slippes ut i vassdrag og hav. Tilgang 
til rent vann og gode sanitærforhold er avgjø-
rende for god folkehelse. Mangel på dette bidrar 
også til å holde barn, særlig jenter, borte fra sko-
len. Klimaendringene forsterker problemene med 
manglende tilgang til vann og sanitær.

Norge brukte i 2020 omtrent 100 mill. kroner 
til vann- og sanitærtiltak i utviklingsland. Et pro-
gram for undersøkelse av dypt grunnvann i Soma-
lia ble støttet.

Kirkens Nødhjelp er den viktigste samarbeids-
partneren for regjeringen innen vann, sanitær og 
hygiene (WASH). Organisasjonen bidro til at 1,4 
millioner mennesker fikk tilgang til vann- og sani-
tærtjenester i 2020. Norge har også vært en viktig 
bidragsyter til FNs økonomiske kommisjon for 
Europa (UNECE) sine prosjekter for å fremme 
grenseoverskridende vannsamarbeid i Øst-
Europa, Sentral-Asia og Kaukasus-området.

I forbindelse med UNECE/WHOs protokoll 
om vann og helse har Norge gjennom flere år støt-
tet prosjekter i Øst-Europa. Norge bidro særskilt 
med kapasitetsbygging til å overvåke drikkevann, 
vannbårne sykdommer og utbrudd, i samarbeid 
med Hviterussland.

Matsikkerhet

Klimaendringer og landbruk påvirker hverandre. 
Endringer i gjennomsnittlig temperatur, ned-
børsnivå, ekstremvær, havnivå, konsentrasjon av 
ozon og CO2 i atmosfæren er blant de mange ele-
mentene som påvirker landbruket. 95 pst. av land-
bruksarealet i Afrika sør for Sahara er avhengig av 
naturlig nedbør og dermed svært sårbart for 
svingninger i vær og endringer i klima.

Regjeringens nye strategi, Klima, sult og sår-
barhet, ser på behovet for klimatilpasning også 
relatert til matsikkerhet av grunnene nevnt over. 
Klimatilpasning i landbruket vil bidra til økt 
robusthet og styrke kapasiteten for lokale sam-
funn til å stå imot klimarelaterte kriser.

Strategien støtter opp om regjeringens hand-
lingsplan, Mat, mennesker og miljø, for bærekraf-
tige matsystemer i norsk utenriks- og utviklings-
politikk som ble lansert i 2019. Planen fremmer 
helhetlig arbeid med flere bærekraftsmål samti-
dig. Norge satser med dette mer på matsikkerhet 
og koblingene mellom mat og andre utviklingspo-
litiske satsinger. En midtveisgjennomgang av pla-
nen ble gjennomført i 2021.

EØS-finansieringsordningene

Mange europeiske klima- og miljøutfordringer er 
grenseoverskridende og krever samarbeid på 
tvers av landegrensene. EØS-finansieringsordnin-
gene støtter tiltak som fremmer klima, miljø og 
fornybar energi. Midlene bidrar til at landene skal 
kunne oppfylle sine nasjonale og internasjonale 
forpliktelser, inkludert EU-direktiver. EØS-
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midlene styrker også de bilaterale forbindelsene 
mellom Norge og mottakerlandene. Innenfor 
miljø og klima er miljøforvaltningens etater, her-
under Miljødirektoratet, samt en rekke forsk-
ningsaktører og institusjoner aktive i flere land. 
Samarbeidet mellom norske aktører og partnere i 
mottakerlandene er positivt for Norges nasjonale 
miljøarbeid, ettersom forvaltningen får ny kunn-
skap gjennom europeisk samarbeid.

EØS-midlene: Plan for videre arbeid

De neste årene er det forventet at mottakerlan-
dene årlig skal produsere i underkant av 900 000 
MWh med fornybar energi. CO2-utslippet i lan-
dene forventes å bli redusert med om lag 1,4 mill. 
tonn og over 150 000 husstander eller samvirker 
forventes å få bedret energiforsyning. Om lag 1,2 
millioner mennesker vil omfattes av ulike informa-
sjonskampanjer for å ta i bruk fornybar energi.

EØS-midlene: Rapport 2020 på miljøforvaltning og 
biologisk mangfold og klimatilpasning og fornybar 
energi

Miljø, energi, klima og lav-karbonøkonomi er 
blant prioriterte hovedsektorer under EØS-mid-
lene for 2014–2021. Støtten til pilaren «Et grønt 
Europa» omfatter i alt 15 programmer med en 
samlet tildeling på om lag 411 mill. euro i tolv 
land.

Behovet for økt energieffektivisering, mer 
bruk av fornybar energi og kutt i klimagassutslip-
pene har bidratt til at karbonfangst og lagring 
(CCS) har blitt et satsingsområde innen EØS-mid-
lene. I 2020 ble syv prosjekter for karbonfangst og 
lagring tildelt til sammen 100 mill. kroner i de 
polsk-norske forskningsprogrammene under 
EØS-midlene. Sintef, Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (NMBU) og Universitetet i 
Stavanger er blant de norske forskningsinstitusjo-
nene som skal samarbeide med Polen. Også i 
Tsjekkia og Romania vil det bli finansiert 
forskningssamarbeidsprosjekter innen CCS med 
norske partnere.
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13  Kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og 
utviklingspolitikken

Likestilling er en sentral prioritet i norsk utenriks- 
og utviklingspolitikk. Ikke bare fordi det er riktig, 
men også fordi det skaper sterkere, mer demokra-
tiske og mer velstående samfunn. Det er også 
avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene, 
både her hjemme og internasjonalt. Globalt er det 
et bredt samarbeid mellom land som står ved 
internasjonale likestillingsforpliktelser. Kvinneor-
ganisasjoner og menneskerettighetsforsvarere er 
aktive for å fremme jenters og kvinners deltakelse 
på alle områder av samfunnet. De kjemper for 
kvinners rett til å ta beslutninger som angår egne 
liv, økonomisk uavhengighet og politisk delta-
kelse.

Samtidig fortsetter den globale situasjonen for 
likestillingsarbeidet å være utfordrende. 
Endringer i USAs politikk om igjen å støtte kvin-
ners seksuelle og reproduktive helse og rettighe-
ter er positivt, men andre lands økte motstand 
bidrar til et vanskelig samarbeidsklima og dårlige 
rammevilkår for arbeidet på dette området. Krig 
og konflikt hindrer framgang for kvinners rettig-
heter og hemmer økonomisk utvikling, noe som 
ofte rammer kvinner hardest.

Allerede eksisterende diskriminering og mar-
ginalisering av kvinner er forsterket av covid-19-
pandemien. Kvinner tjener gjennomgående min-
dre enn menn. I lavinntektsland er kvinner oftere 
sysselsatt i uformell sektor uten sosiale sikker-
hetsnett. Beregninger fra FNs utviklingsprogram 
(UNDP) og FNs organisasjon for kvinners rettig-
heter og likestilling (UN Women) viser at fattig-
domsraten for kvinner ligger an til å øke med hele 
9,1 prosentpoeng globalt som følge av pandemien. 
Den var tidligere forventet å bli redusert med 2,7 
prosentpoeng i perioden fra 2019 til 2021. Tilgan-
gen til moderne prevensjonsmidler, trygg og lov-
lig abort og seksualundervisning er også svekket.

I kjølvannet av nedstengningene knyttet til 
pandemien har FN dokumentert mer seksuell og 
kjønnsbasert vold og skadelige skikker som bar-
neekteskap. Norge legger vekt på at responsen og 
oppbyggingen etter pandemien må ha et tydelig 

kjønnsperspektiv bygget på menneskerettighe-
tene og bærekraftsmålene. Kvinner må få anled-
ning til delta på en likeverdig og meningsfull måte 
i beslutningsprosessene.

Norske hovedprioriteringer er kvalitetsutdan-
ning for jenter, økonomisk og politisk deltakelse, 
bekjempelse av vold og fremme av seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter. Dette er i tråd 
med handlingsplanen for kvinners rettigheter og 
likestilling i utenrikspolitikken Frihet, makt og 
muligheter 2016–2020 (forlenget ut 2021). Videre 
legges følgende til grunn for innsatsen:
– Handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet 

(2019–2022).
– Strategi mot skadelige skikker (2019–2023).
– Strategi for norsk humanitær politikk.
– Strategi mot moderne slaveri.
– Strategi for inkludering av personer med ned-

satt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet 
(under utarbeidelse).

– Relevante stortingsmeldinger. 

Likestilling er et tverrgående hensyn i utviklings-
politikken og skal tas hensyn til i alt vi gjør. Kvin-
ners rettigheter og deltakelse er også et prioritert 
område for Norge som valgt medlem i FNs sikker-
hetsråd for 2021–2022.

Likestillingsarbeidet skal ivaretas i hele bred-
den av utenriks- og utviklingspolitikken. Statistik-
ken viser at norsk bistand til likestillingsformål 
øker. Bruk av markøren kan variere fra land til 
land. OECDs statistikk viser at Norge ligger 
lavere enn andre land det er naturlig å sammen-
ligne seg med. Derfor satte regjeringen i 2019 
som mål at halvparten av all bilateral bistand skal 
ha likestilling som hoved- eller delmål.

Statistikken nedenfor illustrerer utviklingen 
for perioden 2014–2020 i bruken av likestillings-
markøren til OECDs utviklingskomité (DAC). 
Riktig bruk av markøren forutsetter analyse av 
kjønnsdimensjonene i de ulike tiltakene, konkrete 
mål for å redusere ulikhet og indikatorer for å 
måle endring.
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Figur 13.1 Likestillingsrelatert bistand, fordelt på hoved- og delmål (i mill. kroner)

Likestilling er også en prioritet i det europeiske 
samarbeidet. Flere EU-land har fremdeles store 
utfordringer med å oppnå likestilling. Det gjelder 
tilgang på arbeid for kvinner, lønnsforskjeller mel-
lom kvinner og menn, mulighet for å kombinere 
arbeid og familieliv, og kvinners deltakelse i poli-
tiske og økonomiske beslutningsprosesser. Under 
EØS-midlene for 2014–2021 (jf. kap. 117 EØS-
finansieringsordningene) er det to programområ-
der som direkte fremmer likestilling; harmonise-
ring av arbeidsliv og familie, og bekjempelse av 
vold i nære relasjoner og kjønnsbasert vold.

Flere andre programområder inkluderer også 
likestillingskomponenter, bl.a. innenfor justissek-
toren, næringsliv og innovasjon, forskning og 
utdanning, helse, lokalutvikling, menneskerettig-
heter, inkludering av rom-folk og migrasjon. Sivil-
samfunnsfondene omfatter likestilling som et vik-
tig område for støtte til frivillige organisasjoner. 
Også LHBTI-organisasjoner er en målgruppe for 
sivilsamfunnsfondene. Det er tildelt nærmere 
35 mill. euro til likestillingsformål.

Nedenfor sammenfattes kort de fem hovedpri-
oriteringene i handlingsplanen Frihet, makt og 
muligheter:

Jenters rett til utdanning

Regjeringens mål er å sikre inkluderende og rettferdig 
kvalitetsutdanning for alle jenter og gutter

Jenters utdanning er en hovedprioritet i utvik-
lingspolitikken og en integrert del av norsk utdan-
ningsinnsats. Utdanning for jenter gir bedre helse 

for både mødre og barn, bidrar til likestilling mel-
lom kjønnene og fremmer inkluderende økono-
misk vekst.

Norske midler er med på å legge til rette for 
kvalitetsutdanning for jenter, både gjennom støtte 
til utdanningsprogrammer og ved at Norge aktivt 
arbeider for økt global aksept av jenters utdan-
ning, selvbestemmelse og økonomiske frihet. 
Regjeringen er spesielt opptatt av å nå de som er 
dobbelt marginalisert, som jenter med nedsatt 
funksjonsevne, internt fordrevne jenter og jenter 
fra fattige familier.

Covid-19-pandemien vil kunne ha langsiktige 
konsekvenser for likestilling og tilgangen til 
utdanning. Sannsynligheten er stor for at jenter i 
økt grad er utsatt for barneekteskap, tidlige og 
uønskede graviditeter, arbeid i hjemmet og 
kjønnsbasert vold som følge av skolestenginger. 
FN har anslått at 12 millioner så langt har mistet 
tilgang til prevensjon, og at dette har bidratt til 1,4 
millioner uønskede graviditeter. Det anslås også 
at antall barneekteskap i inneværende tiår kan 
øke med 10 millioner. Pandemien har ifølge FNs 
organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur 
og kommunikasjon (UNESCO) ført til at 24 millio-
ner barn og unge står i fare for å slutte på skolen 
for godt. Jenter i fattige land i alderen 11-18 år er 
spesielt utsatt.

Norge vil derfor styrke innsatsen for at unge 
jenter kommer tilbake på skolen, gjennom bl.a. 
økt satsing på sosiale sikkerhetsnett, herunder 
finansiering av skolemat.
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Kvinners politiske rettigheter og deltakelse

Regjeringens mål er at kvinner skal delta på lik linje 
med menn i det politiske liv

Framgang i arbeidet for å nå bærekraftsmål 5 om 
likestilling og andre internasjonale likestillings-
forpliktelser, forutsetter at kvinner er represen-
tert på lik linje med menn der politiske beslutnin-
ger tas. Hvilke temaer som prioriteres, og hvor-
dan kvinners og jenters situasjon beskrives og 
følges opp, påvirkes av hvem som sitter med 
makten og har politisk innflytelse. Covid-19-pan-
demien har tydelig vist hvor viktig dette er. På 
verdensbasis er 25,6 pst. av alle parlamentari-
kere kvinner per januar 2021. Statistikken viser 
også at det kun er 13 kvinnelige regjeringssjefer i 
verden.

Arbeidet for kvinners politiske deltakelse 
internasjonalt er sammensatt. Norge støtter mål-
rettet innsats bl.a. gjennom UN Women, FNs 
utviklingsprogram (UNDP) og frivillige organisa-
sjoner som sikrer kvinners plass i politikken og 
fremmer kvinners rettigheter og behov. I tillegg 
er det behov for å arbeide for likestilling, kvinners 
rettigheter og deltakelse i innsats som ikke har 
kvinners rettigheter som hovedmål. Et eksempel 
er norsk støtte til det landsomfattende styresett-
programmet i Nepal, som har målrettede tiltak for 
å bidra til likestilling på lokalt nivå.

Kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse

Regjeringens mål er at kvinner skal ha fulle økono-
miske rettigheter og delta på lik linje med menn i 
arbeidslivet

Kvinners økonomiske deltakelse har dokumen-
tert effekt på et lands utvikling. Likevel finner vi i 
mange land lover og holdninger som diskrimine-
rer kvinners tilgang til økonomiske ressurser og 
lønnsarbeid. Norge arbeider for økonomisk like-
stilling og mot diskriminering av kvinner i 
nærings- og arbeidsliv gjennom brede partner-
skap på alle nivåer.

Norge gir støtte til kvinnelige entreprenører 
gjennom utviklingsbankene og FN. Kvinnelige 
entreprenørers finansieringsinitiativ, et partner-
skap mellom myndigheter og utviklingsbanker, 
bidro til å utvikle nye finanstjenester- og produk-
ter for kvinneledede bedrifter. Gjennom Farm to 
Market Alliance, et offentlig-privat samarbeid 
ledet av Verdens matvareprogram (WFP), bistår 
Norge småbrukeres overgang til mer markedsori-
entert produksjon. Alliansen har arbeidet særlig 
med å styrke kvinners rolle i landbruket. I Kenya 
har de siden 2017 bidratt til å sikre 30 000 kvinne-

lige bønders deltakelse i den formelle landbruks-
økonomien.

Norads næringslivsordninger prioriterer støtte 
til prosjekter som bidrar til likestilling. Et eksem-
pel er støtte til markedsføringsplattformen «Africa 
118», som gjennom prosjektet «Digital Starter 
Pack» har rekruttert og gitt 3 000 små- og mellom-
store bedrifter i Ghana, Mosambik og Tanzania 
opplæring i, og tilgang til, grunnleggende digitale 
markedsføringsverktøy. Nesten 40 pst. av bedrif-
tene har kvinnelige eiere.

Norfunds arbeid med likestilling, kvinners 
økonomiske selvstendighet og tilgang til kapital 
er forankret i Norfunds politikk for likestilling for 
2020–2022. Den legger opp til likestilling i egen 
organisasjon, så vel som i investeringene og i sam-
arbeid med andre relevante instanser. Norfund 
bruker tilskuddsmidler målrettet, bl.a. ved å støtte 
lederopplæring av talentfulle kvinner i portefølje-
selskaper, og gjennom kurs i vurdering av miljø-, 
sosiale- og styresettvirkninger av investeringene.

Gjennom EØS-midlene er det satt av 6 mill. 
euro til et bredt likestillingsprogram i Portugal for 
å fremme likelønn og motvirke stereotypier og 
kjønnsdelingen i utdanning, opplæring og arbeids-
liv. Likestilling er et fokusområde for sivil-
samfunnsfondet Active Citizens Fund, og kvinner 
er en av flere målgrupper for det regionale syssel-
settingsprogrammet for unge.

Et liv fritt for vold og skadelige skikker

Regjeringens mål er å avskaffe vold og skadelige 
skikker rettet mot jenter og kvinner

Innsatsen mot vold og skadelige skikker rettet 
mot jenter og kvinner møter fortsatt alvorlige 
utfordringer. Det antas at én av tre kvinner globalt 
har opplevd fysisk og/eller seksualisert vold fra 
en partner i sitt livsløp. I krig og konflikt utsettes 
jenter og kvinner, men også gutter og menn, for 
seksualisert vold som gir lidelse for den enkelte, 
og som virker destabiliserende for lokalsamfunn.

Skadelige skikker er en form for vold som 
begrenser jenters og kvinners livskvalitet og 
muligheter i livet. Skadelige skikker henger tett 
sammen med manglende likestilling. Barneekte-
skap medfører store begrensninger i mulighetene 
til jentene det gjelder, og er også en av de viktigste 
årsakene til at jenter slutter på skolen.

Kjønnslemlestelse er mest utbredt i vestlige, 
østlige og nordøstlige områder i Afrika. Tall fra 
FN viser at minst 200 millioner jenter og kvinner 
som lever nå, har vært offer for kjønnslemlestelse. 
FNs beregninger viser at covid-19-pandemien har 
medført en økning i skadelige skikker. Det anslås 
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at pandemien kan føre til 13 millioner flere barne-
ekteskap og 2 millioner flere tilfeller av kjønns-
lemlestelse frem mot 2030.

Regjeringens strategi mot skadelige skikker er 
rettet mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og 
preferanse for sønner, og økt norsk innsats mot 
dette.

Gjennom EØS-midlene er det avsatt om lag 
28 mill. euro til innsats mot kjønnsbasert vold og 
vold i nære relasjoner i Bulgaria, Estland, Latvia, 
Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og 
Tsjekkia. Europarådets konvensjon om forebyg-
ging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i 
nære relasjoner, Istanbulkonvensjonen, ligger til 
grunn for programmene, og det er etablert et nett-
verk, Synergy, for involverte aktører i mottaker- 
og giverlandene.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Regjeringens mål er å fremme jenters og kvinners 
seksuelle og reproduktive helse og rettigheter

Internasjonalt har det de siste årene vært økende 
motstand mot kvinners rettigheter og likestilling i 
flere land i alle regioner. Særlig har motstanden 
mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

(SRHR) økt. Norge har sammen med en rekke 
land arbeidet aktivt for å unngå at internasjonale 
forpliktelser og etablerte rettigheter blir svekket. 
Enighet om et sluttdokument i FNs befolknings-
kommisjon i april i år var en viktig seier i arbeidet 
med å fremme SRHR. Arbeidet er viktig for å for-
hindre begrensninger i FNs arbeid på landnivå, og 
for å støtte myndighetenes egen innsats med å yte 
de nødvendige seksuelle og reproduktive helsetje-
nestene.

Som følge av pandemien er jenters og kvinners 
tilgang til seksuelle og reproduktive helsetje-
nester nå kraftig svekket i mange land. Verdens 
helseorganisasjon (WHO) anslår bl.a. at forsynin-
gene av prevensjon har blitt forhindret i syv av ti 
land.

Norge har forpliktet seg til å opprettholde inn-
satsen på et høyt nivå og bidra med 10,4 mrd. kro-
ner til SRHR i perioden 2020–2025. Dette inklude-
rer 760 mill. kroner til kampen mot skadelige 
skikker for perioden 2020–2023, som også telles 
som SRHR. Resultatrapporteringen for Norges 
finansielle støtte er særlig omtalt under kap. 164 
Likestilling, post 72 FNs befolkningsfond (UNFPA) 
og støtten til SRHR under kap. 160 Helse, post 70 
Helse.
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14  Likestilling og ikke-diskriminering i utenrikstjenesten

Overordnede mål

Utenrikstjenesten har som strategisk mål å være 
en arbeidsplass som rekrutterer, utvikler og 
beholder dyktige medarbeidere uavhengig av 
kjønn, alder, etnisitet, religion og funksjonsevne.

Utenrikstjenestens personalpolitikk skal, i 
samsvar med lovpålagte krav, bidra til at alle med-

arbeidere, uavhengig av kjønn, etnisitet, funk-
sjonsevne og alder, har like reelle muligheter til 
faglig, personlig og karrieremessig utvikling og til 
å bruke sin kompetanse. Likestilling og mangfold 
skal være integrert i hele Utenriksdepartementets 
virksomhet og gjøres relevant i alle organisasjons-
ledd og på alle nivåer.

Lønns- og stillingsnivåer Mål

Utenriksdepartementet har som mål å ha en god 
kjønnsfordeling på alle nivåer og stillingskatego-
rier.

Tilstandsrapport

Den overordnete kjønnsfordelingen viser en liten 
overvekt av kvinner i tjenesten samlet og i depar-
tementet.

Den prosentvise andelen kvinnelige ledere i uten-
rikstjenesten er totalt 45 pst. i 2020.

Blant toppledelsen i Utenriksdepartementet, 
utenriksråd, assisterende utenriksråd og ekspedi-
sjonssjefer, har kvinneandelen blitt redusert fra 
60 pst. i 2011 til 33 pst. i 2020. Andelen kvinner har 
økt i de øvrige kategoriene.

Tiltak

Antallet kvinner som søkte stasjonssjefstillinger 
har hatt en positiv utvikling siste årene. Utenriks-

departementet vil fortsatt benytte tiltak som kan 
øke dette antallet ytterligere, herunder motivere 
kvalifiserte kvinner til å søke flere stasjons-
sjefsstillinger. Som tidligere vil også ledere bli 
anmodet om å oppmuntre kvalifiserte kvinnelige 
medarbeidere til å søke stasjonssjefsstillinger. Det 
er samtidig en forventning om at økningen i antall 
kvinnelige underdirektører og avdelingsdirektø-
rer vil lede til at flere søker seg til toppleder- og 
stasjonssjefsstillingene.

Tabell 14.1 Overordnet kjønnsfordeling  
pr 31.12.2020

Andel kvinner Andel menn

Samlet 53,1 pst. 46,9 pst.

Utsendte 51,1 pst. 48,9 pst.

I UD/Oslo 54,4 pst. 45,5 pst.

Tabell 14.2 Kjønnsfordeling i departementet fordelt på andel kvinner i stillingskategori (i pst.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utenriksråd, ass.  
utenriksråd, eksp.sjef 60 60 60 42 45 50 50 36 36 33 

Stasjonssjefer 25 25 31 35 38 39 39 39 41 43 

Avdelingsdirektører 44 45 47 47 47 45 48 46 44 55 

Underdirektører 58 55 54 57 57 61 60 63 69 69 
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Lønn

Mål

Utenriksdepartementet har konkrete mål om 
kjønn og likelønn, bl.a. i lønnspolitisk og personal-

politisk dokument. Formuleringene er i tråd med 
bestemmelsene i likestillings- og diskriminerings-
loven § 29 C9, jf. kapittel 2.

Tilstandsrapport

Arbeidsgiver utarbeider kjønnsdelt lønnsstatistikk 
fordelt på stillingskategorier før og etter lokale 
lønnsforhandlinger.

Totalt sett har menn noe høyere lønn enn kvin-
ner, men det er små forskjeller innen de forskjel-
lige stillingskodene. Generelt kan lønnsforskjellen 
forklares med at menn fortsatt har noe lenger tje-
nestetid enn kvinner, spesielt på høyeste leder-
nivå. Dette forholdet er i fortsatt endring, etter-
som antallet kvinner med ledererfaring øker.

Kjønnsforskjellene i lønn er små innad i de 
fleste store stillingskategoriene (rådgiver, senior-
rådgiver, mv.).

I hovedsak skjer lønnsdannelsen i de lokale 
lønnsforhandlingene, der de fleste får sin lønns-
utvikling. 

Permisjoner/fravær

Tilstandsrapport

Menn i utenrikstjenesten tar ut fedrekvoten under 
hjemmetjeneste, men ikke alltid under utestasjo-
nering når mor for eksempel mangler rettigheter 
til permisjon og heller ikke oppfyller aktivitetskra-
vet. Menn tar ofte ut lite av fellesperioden.

I Utenriksdepartementet har kvinner fortsatt 
et høyere sykefravær enn menn.

Selv om kvinner i Utenriksdepartementet har 
høyere sykefravær enn menn, som i samfunnet 
ellers, ser ikke departementet behov for konkrete 
tiltak som retter seg spesielt mot menn eller kvin-
ner.

Utenriksdepartementet følger opp sykefravær 
på individnivå i tråd med IA-avtalen, annet regel-
verk og lovpålagte krav om tett oppfølging.

Tabell 14.3 Kjønnsfordeling lønn og stilling

Stillingstittel År Antall

Andel 
kvinner 
(i pst.)

Andel 
menn 

( i pst.)
Lønn 

kvinner
Lønn 
menn

Kvinners andel 
av menns lønn 

(i pst.)

Ambassadør 2020 88 43 57 1 059 649 1 046 984 101 

Ambassadør 2019 89 39 58 1 036 815 1 058 019 98 

Avdelingsdirektør 2020 60 43 57 894 415 892 216 100 

Avdelingsdirektør 2019 57 44 56 920 164 905 309 102 

Fagdirektør 2020 48 58 42 847 728 862 824 98 

Fagdirektør 2019 33 55 45 830 294 838 738 99 

Generalkonsul 2020 8 50 50 902 461 1 006 733 90 

Generalkonsul 2019 9 56 44 944 523 996 257 95 

Rådgiver 2020 235 54 46 555 597 550 583 101 

Rådgiver 2019 259 56 44 541 107 538 176 101 

Seniorrådgiver 2020 863 54 46 689 527 718 710 96 

Seniorrådgiver 2019 861 55 45 688 025 700 951 98 

Spesialrådgiver 2020 5 20 80 1 025 599 1 137 512 90 

Spesialrådgiver 2019 7 14 86 934 876 979 767 95 

Underdirektør 2020 85 68 32 743 061 741 704 100 

Underdirektør 2019 71 69 31 738 358 743 504 99 



2021–2022 Prop. 1 S 243
Utenriksdepartementet
Hyppigere bruk av graderte sykemeldinger og 
nye digitale løsninger gjør oppfølgingsarbeidet og 
kontakten med den sykemeldte enklere.

 
 
 
 

Ansettelsesforhold

2 pst. av stillingene i utenrikstjenesten er deltids-
stillinger. Av disse er de fleste kvinner. Ingen med-
arbeidere er pålagt deltid.

Gitt det lave antallet deltidsstillinger anses det 
ikke nødvendig å iverksette tiltak på dette områ-
det.

Mål

Utenriksdepartementet har som mål at bruken av 
midlertidige stillinger skal være begrenset.

Tilstandsrapport

14 pst. av stillingene i utenrikstjenesten er midler-
tidige. Kvinner utgjør et mindretall av de som er 
ansatt i midlertidige stillinger. Hovedtyngden av 
midlertidig tilsatte har fast arbeid i andre statlige 
virksomheter. Spesialutsendingsstillingene ved 
utenriksstasjonene utgjør en stor del av de midler-
tidige stillingene i departementet. Dette er stillin-
ger som i sin natur er midlertidige. Ansatte i disse 
stillingene rekrutteres fra andre offentlige etater/
departementer for en begrenset tid, og har permi-
sjon fra egen etat mens de er spesialutsendinger.

Tabell 14.4 Kjønnsfordeling sykefravær. 
Sykefraværsprosent 2019 – 2020 (i pst.):

År 2019 2020

Menn 1,9 1,5

Kvinner 3,5 3,2

Totalt 2,7 2,4

Tabell 14.5 Kjønnsfordeling heltids- og deltidsansatte

Andel kvinner Andel menn Andel av total Antall kvinner Antall menn

Heltid 2020 53,0 pst. 47,0 pst. 98,0 pst. 760 669

Heltid 2019 53,0 pst. 47,0 pst. 97,9 pst. 759 669

Heltid 2018 53,2 pst. 46,8 pst. 98,3 pst. 755 664

Heltid 2017 53,0 pst. 47,0 pst. 98,5 pst. 746 661

Deltid 2020 73,3 pst. 26,7 pst. 2,0 pst. 20 7

Deltid 2019 73,0 pst. 27,0 pst. 2,1 pst. 22 8

Deltid 2018 70,8 pst. 29,2 pst. 1,7 pst. 17 7

Deltid 2017 76,2 pst. 23,8 pst. 1,5 pst. 16 5

Tabell 14.6 Kjønnsfordeling fast/midlertidig (i pst.)

 Andel av total Andel kvinner

Fast 2020 86 55

Fast 2019 84 55

Fast 2018 85 54

Fast 2017 86 54

Midlertidig 2020 14 41

Midlertidig 2019 16 49

Midlertidig 2018 15 49

Midlertidig 2017 14 49
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Tiltak

Utenriksdepartementet legger vekt på å begrense 
bruken av reelle midlertidige stillinger.

Mangfold og inkludering

Utenriksdepartementet har som personalpolitisk 
mål å sikre at utenrikstjenesten gjenspeiler mang-
foldet i befolkningen. Departementet ønsker med-
arbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer 
og perspektiver for å bidra til en best mulig oppga-
veløsning og ønsker å tilrettelegge for medarbei-
dere som har behov for det. Et viktig element i 
dette arbeidet er at departementets eksterne 
utlysningstekster er utformet slik at de er mer 
inkluderende og at utlysningene aktivt anmoder 
søkere å informere om at de er i målgruppen. 
Dette gjelder også for våre to underliggende eta-
ter, Norad og Norec.

Utenriksdepartementet har også utarbeidet en 
ny handlingsplan for rekruttering av personer 
med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Dette, 
sammen med rekruttering av personer med inn-
vandrerbakgrunn, vil fortsette å være prioriterte 
temaer innen rekruttering og opplæring. Dersom 
det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedset-
telse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal 
minst én søker i hver av disse gruppene innkalles 
til intervju.

Grunnet ekstern risiko må alle ansatte i uten-
rikstjenesten sikkerhetsklareres. Dette er ofte en 
utfordring for kandidater med hull i CV-en og kan-
didater med innvandrerbakgrunn, og vanskelig-
gjør mangfoldsarbeidet i utenrikstjenesten.

I 2020 ble det ansatt totalt 140 nye personer i 
Utenriksdepartementet og underliggende etater. 
Av disse var seks personer i målgruppen. 

Likestillingsmessige konsekvenser grunnet 
covid-19

Hovedtiltakene utenrikstjenesten tok i bruk for å 
møte utfordringene med covid-19 var pålagt bruk 
av hjemmekontor så langt mulig for alle i Uten-
riksdepartementet, og tilbud om midlertidig opp-

hold i Norge for utsendt personell på utenrikssta-
sjoner. Disse medarbeiderne brukte mobile kon-
torløsninger til å fjernarbeide fra sitt oppholds-
sted.

Etter mars 2020 var det mer enn dobbelt så 
mange medarbeidere som registrerte arbeid fra 
hjemmekontor sammenlignet med perioden før 
mars 2020. Inkludert de utsendte med opphold i 
Norge, var det mer enn halvparten av Utenriksde-
partementets ansatte som jobbet fra et annet sted 
enn sin normale kontorplass.

På grunn av varierende smittetrykk og usik-
kerhet om utviklingen av pandemien var opphold i 
Norge frivillig i starten. Tilbud om frivillig hjem-
reise ble gitt til alle utsendte medarbeidere, samti-
dig som medarbeidere og medfølgende i grupper 
med forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp ble 
oppfordret til å benytte seg av tilbudet. Resultatet 
var likevel at gruppen som tok imot tilbudet ikke 
hadde spesielt høy gjennomsnittsalder sammen-
lignet med hele utenrikstjenesten.

Etter hvert som situasjonen ble mer avklart 
returnerte de utsendte til tjenestestedet. Ved retur 
til tjenestestedet ble det lagt vekt på objektive kri-
terier som stedlige risikofaktorer og smitterisiko 
under reisen. I enkelte tjenesteland var det prak-
tiske forhold som forsinket retur.

I gruppen som ikke returnerte til tjenesteste-
det før oktober 2020 var det en svak overrepresen-
tasjon av kvinner sammenlignet med demografien 
i den utsendte gruppen, men ikke utenrikstje-
nesten samlet. Utenrikdsepartementet har ikke 
kunnskap om hvorfor det ble slik, og om det 
representerer en likestillingsutfordring.

Det ble åpnet for at utenriksstasjonene kunne 
dekke nødvendige og direkte ekstraordinære 
utgifter som sikrer utsendtes medfølgende barn 
en adekvat opplæring på tjenestestedet. Ordnin-
gen ble kun benyttet i noen få tilfeller.

Norad – likestillingsredegjørelse

Norad har alltid hatt et flertall kvinnelige ansatte. 
Tabellen under viser at andelen kvinner er større 
enn andelen menn i de fleste stillingskategorier.
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1 Inkludert stillinger finansiert av Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet
2 Inkludert assisterende direktør

Tabell 14.7 Kjønnsfordeling stilling

Ansatte Prosent K/M 

Status per 31. desember 2020 M K

Totalt i Norad (inkl. direktør)1 2020 274 36 64

Totalt i Norad (inkl. direktør)1 2019 264 35 65

Totalt i Norad (inkl. direktør)1 2018 259 37 63

Avdelingsledelse2 2020 11 55 45

Avdelingsledelse2 2019 11 36 64

Avdelingsledelse2 2018 10 30 70

Fagdirektører 2020 13 31 69

Fagdirektører 2019 11 27 73

Fagdirektører 2018 12 33 67

Mellomledelse 2020 20 25 75

Mellomledelse 2019 24 35 65

Mellomledelse 2018 23 43 57

Seniorrådgivere 2020 192 37 63

Seniorrådgivere 2019 170 37 63

Seniorrådgivere 2018 170 38 62

Rådgivere 2020 31 29 71

Rådgivere 2019 29 26 74

Rådgivere 2018 33 24 76

Konsulent, første- og seniorkonsulent 2020 7 57 74

Konsulent, første- og seniorkonsulent 2019 19 33 67

Konsulent, første- og seniorkonsulent 2018 11 55 45

Tabell 14.8 Prosentvis fordeling mellom kvinner og menn

År Deltid Midlertidig ansatte Foreldrepermisjon Legemeldt fravær
Samlet fravær 

(lege og egenmeldt)

M K M K M K M K

2020 58 42 33 67 8 92 3,7 3,9 4,5

2019 45 55 22 78 21 79 1,4 4 6,7

2018 58,3 41,7 26,9 73,1 20 80 1,8 3 3,6
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Norec – likestillingsredegjørelse

Tabell 14.9 Tilstandsrapport (Kjønn)

Kjønnsbalanse Gjennomsnittlig årslønn

År Menn pst. Kvinner pst. Antall totalt Menn Kvinner

Totalt Norec 2019 35 65 39 641 265 577 411

2020 39 61 46 638 002 598 675

Ledelse (inkl. avd.dir) 2019 66 33 3 994 350 860 267

2020 66 33 3 1 018 925 884 075

Mellomledelse (seksjonsledere) 2019 25 75 4 723 200 685 931

2020 20 80 5 724 000 691 199

Seniorrådgivere 2019 33,33 66,66 18 688 416 637 834

2020 18 82 11 779 650 657 901

Rådgivere 2019 34,5 65,5 26 523 421 519 862

2020 46,4 53,6 28 535 171 527 994

Traineer 2019 0 100 2 0 380 000

2020 0 100 2 0 386 200

Tabell 14.10 Prosentvis andel

Midlertidig ansettelse
Foreldrepermisjon 
Antall i permisjon

Legemeldt 
fravær (pst.)

Deltid Vikarer Engasjement

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

0 0 0 100 0 0 0 1 0,99 3,80
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15  Redegjørelse for likestilling og ikke-diskriminering 
som offentlig myndighet

I Utenriksdepartementet skal arbeidet med like-
stilling og ikke-diskriminering være integrert i 
hele departementets virksomhet og gjøres rele-
vant i alle organisasjonsledd og på alle nivåer. 
Fremme av likestilling og ikke-diskriminering er 
en sentral del av departementets virksomhet. 
Dette arbeidet foregår ved bruk av ulike virkemid-
ler og på ulike arenaer.

Likestilling i bistanden

Det er et mål at minst 50 pst. av norsk bilateral 
bistand skal ha likestilling som hoved- eller del-
mål. Bistandsstatistikken for 2020 viser at andelen 
er økende. Dette er omtalt i del III, kapittel 13 
Kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og 
utviklingspolitikken. I tillegg kommer en målret-
tet satsing på kvinners rettigheter og likestilling, 
så vel som innsats for å motvirke diskriminering 
av sårbare grupper, slik det framkommer under 
omtale av kap. 164 Likestilling.

Likestilling

Innsats for å fremme likestilling og bekjempe dis-
kriminering er høyt prioritert i den målrettede sat-
singen på menneskerettigheter, slik det framkom-
mer i omtalen av kap. 152 Menneskerettigheter. 
Dette inkluderer særskilte tiltak og satsinger for å 
bekjempe diskriminering ut fra kjønn, religion, 
livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk.

Utenriksstasjonene, som har ansvar for den 
bilaterale delen av norsk bistand, jobber strate-
gisk med partnere om kvinners rettigheter og 
likestilling. Likestillingsspørsmål er en integrert 
del av dialogen med partnere om nye initiativer, 
og interne strategier har kvinners rettigheter og 
likestilling som klar prioritering. Bekjempelse av 
vold mot kvinner, inkludert konfliktrelatert seksu-
alisert vold, er et satsningsområde i flere land. 
Norge har videre tatt en rolle i å øke bevisstheten 
om menns rolle for likestilling, bl.a. gjennom nett-
verksorganisasjoner som «Men for Change 
Network».

Utenriksstasjonene samarbeider med en 
rekke menneskerettighetsorganisasjoner som 
fokuserer på diskriminering basert på seksuell 
orientering eller kjønnsidentitet. I dette arbeidet 
har utenriksstasjonene et langsiktig og strategisk 
perspektiv på innsatsen for å skape større aksept 
for diversitet. I flere partnerskap har Norge også 
vært pådriver for inkluderende utdanning som del 
av det offentlige skoletilbudet og dermed bidratt 
til å sette funksjonsnedsettelse på agendaen hos 
stedlige utdanningsmyndigheter. Norge har tatt 
en internasjonal lederrolle innen inkluderende 
utdanning både gjennom å fremme retten til kvali-
tetsutdanning for personer med nedsatt funk-
sjonsevne og ved å støtte konkrete tiltak for denne 
gruppen globalt og på landnivå.

Gjennom støtte til konkrete tiltak har Norge 
bidratt til å bedre vilkårene for barn med funk-
sjonsnedsettelse i skolen.

Regjeringen forsterket i 2020 innsatsen for 
spesielt sårbare og marginaliserte grupper. Norge 
utvidet støtten til tiltak for å inkludere personer 
med funksjonsnedsettelse. Mange sårbare grup-
per står i særlig fare for å bli utsatt for moderne 
slaveri, og Norge bidrar til prosjekter for å styrke 
motstandsdyktigheten deres. Et nytt bistandspro-
gram for bekjempelse av moderne slaveri ble eta-
blert og utarbeidelsen av en strategi for å styrke 
den utviklingspolitiske innsatsen på feltet ble 
igangsatt. Regjeringen fulgte også opp strategien 
mot skadelige skikker ved å styrke arbeidet mot 
kjønnslemlestelse og barne- og tvangsekteskap. 
Disse målrettede tiltakene for sårbare og margina-
liserte grupper er nærmere omtalt under kap. 164 
Likestilling, post 70 Likestilling og post 73 Sårbare 
grupper.

Freds- og forsoningsarbeid

I freds- og forsoningsarbeidet vektlegges prinsip-
per og mål om likestilling og ikke-diskriminering i 
alle prosesser og arbeid der Norge er involvert. 
Interseksjonalitet blir vektlagt og analysert i arbei-
det og kjønnsperspektivet ivaretas i alle stadier av 
en fredsprosess. Kjønnssensitive konfliktanalyser 



248 Prop. 1 S 2021–2022
Utenriksdepartementet
blir systematisk utarbeidet, og setter fokus på 
hvordan konflikt påvirker ulike grupper, barrierer 
og tiltak for kjønnsbalanse i deltakelse, samt hvor-
dan man best kan ivareta kjønnsperspektivet i 
fredsavtaler.

Humanitært arbeid

Kvinners rettigheter og likestilling gjenspeiles 
også i den humanitære innsatsen. I tråd med den 
humanitære strategien har Utenriksdepartemen-
tet i tillegg et særlig fokus på beskyttelse av sår-
bare grupper, inkludert religiøse og seksuelle 
minoriteter, barn, eldre og personer med funk-
sjonsnedsettelse. Som beskrevet i omtalen av kap. 
150 Humanitær bistand, post 70 Nødhjelp og 
humanitær bistand har beskyttelse mot seksuali-
sert og kjønnsbasert vold høy prioritet i den nor-
ske humanitære innsatsen, synliggjort gjennom 
oppfølgingen av den internasjonale SGBV-konfe-
ransen i Oslo i 2019.

Utenriksdepartementet legger også stor vekt 
på forebygging og oppfølging av seksuell utnyt-
telse og overgrep i dialogen med humanitære 
partnerorganisasjoner. Disse må rapportere på 
integreringen av kjønnsperspektivet i sitt arbeid 
og oppgi kjønnsdelt data i rapporteringen til Uten-
riksdepartementet der det er mulig.

Likestilling og ikke-diskriminering i multilaterale fora

Norge er en forkjemper for likestilling og ikke-
diskriminering globalt, bl.a. gjennom vårt poli-
tiske engasjement i multilaterale fora. Norge for-
svarer disse prinsippene bl.a. i forhandlinger i 
kvinnekommisjonen, befolkningskommisjonen og 
øvrige FN-fora, inkludert FNs menneskerettig-
hetsråd. De norskledede FN-resolusjonene om 
menneskerettighetsforsvarere bidrar til å fremme 
og styrke det internasjonale normverket for orga-
nisasjoner og personer som arbeider for å fremme 
menneskerettighetene til marginaliserte grupper. 
Dette er av relevans for alle angitte diskrimine-
ringsgrunnlag, og inkluderer en egen resolusjon 
for beskyttelse av kvinnelige menneskerettighets-
forsvarere. Norge deltar også i en rekke koalisjo-
ner og internasjonale initiativ for å fremme kvin-
ners rettigheter, inkludert seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter, LHBTI-personers rettigheter, 
og rettighetene til tros- og livssynsminoriteter.

Norge arbeider for å sikre at fredsprosesser er 
inkluderende, og kvinners deltakelse i alle faser er 
styrket. Det gjelder enten Norge støtter opp om 
prosesser og parter direkte, eller samarbeider 
med multilaterale aktører og/eller andre part-

nere. Dette i tråd med handlingsplanen for kvin-
ner, fred og sikkerhet. Norge er medlem av FNs 
sikkerhetsråd i 2021 og 2022. I behandlingen av 
landsituasjoner, er kvinner, fred og sikkerhet én 
av fire tematiske hovedprioriteringer for Norge. 
Det innebærer bl.a. at vi arbeider for at framfor-
handlede resolusjoner og uttalelser fra Sikker-
hetsrådet reflekterer kvinners situasjon og sikrer 
at kvinners rettigheter og deltakelse er ivaretatt i 
FNs freds- og sikkerhetsinnsats. Norge arbeider 
for å identifisere kvinnelige eksperter som kan 
orientere Sikkerhetsrådet.

Kjernestøtten til henholdsvis UN Women 
(kap. 164, post 71) og UNFPA (kap. 164, post 72) 
er særlig relevant for å motvirke diskriminering 
basert på kjønn, inkludert graviditet og respekt 
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, 
og Norge arbeider aktivt for å fremme en tydelig 
rettighetstilnærming i disse organisasjonenes 
arbeid gjennom styredeltakelse.

Norge er en forkjemper for likestilling og ikke-
diskriminering i de multilaterale utviklingsban-
kene, Verdensbanken, de fire regionale utviklings-
bankene for Afrika, Asia, Amerika og Europa, og 
AIIB. Likestilling har vært blant Norges fanesaker i 
disse institusjonene i flere tiår, men Norge er på 
ingen måte alene om å ha satt dette høyt på dagsor-
den. Utviklingsbankene ligger derfor langt fremme 
i dette arbeidet. For utviklingsbankenes utlån til 
prosjekter skal likestilling, inkludering og beskyt-
telse av sårbare gruppers interesser ivaretas gjen-
nom sikringsmekanismer. Disse setter krav til lån-
taker, og skal oppfylles gjennom hele prosjektperio-
den, fra planlegging til ferdig gjennomført prosjekt. 
Sikringsmekanismene pålegger låntaker å ha et 
spesielt fokus på konsultasjoner med sårbare grup-
per og inkluderer strenge regler for å bekjempe 
fordommer, forhindre diskriminering og sikre like-
behandling av individer og grupper.

I Nordisk ministerråds handlingsplan for 
«Visjon 2030» fokuserer Ministerrådet i perioden 
2021–2024 bl.a. på tillit og samhold i Norden gjen-
nom særskilt fokus på bl.a. likestilling, inklude-
ring og ikke-diskriminering. Fra 2020 er likestil-
ling ett av tre tverrgående hensyn som skal være 
integrert i all virksomhet i regi av rådet. Nordisk 
ministerråd har også et eget nordisk samarbeids-
program for likestilling (2019–2022). For 2021 er 
det satt av 11,4 mill. danske kroner til menneske-
rettigheter, likestilling og LHBTI over det nor-
diske fellesbudsjettet. De nordiske utenriksminis-
trene vedtok i 2020 å fortsette den nordiske inn-
satsen for kvinner, fred og sikkerhet, med sikte på 
full deltakelse av kvinner i konfliktforebygging og 
fredsarbeid.
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Likestilling og ikke-diskriminering i sikkerhets-
politikken

Utenriksdepartementet legger vekt på å følge opp 
regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og 
sikkerhet. Planen er særlig relevant for departe-
mentets arbeid med internasjonale fredsoperasjo-
ner og dertil hørende prosesser i NATO og FN. 
Utenriksdepartementet har en egen spesialrepre-
sentant for kvinner, fred og sikkerhet som arbei-
der for å styrke kvinners rolle i all innsats for fred 
og sikkerhet.

Innenfor temaene global sikkerhet og nedrust-
ning støttes tiltak direkte rettet mot kvinner. Årsa-
ken er at kvinner kan være viktige endringsagen-
ter og bidra til å redusere årsakene til radikalise-
ring, voldelig ekstremisme og organisert krimina-
litet. Tiltakene skal også sikre at kvinner kjenner 
sine rettigheter i møte med ekstremisme. På ned-
rustningsfeltet bidrar norskstøttede tiltak til at 
kvinnelige beslutningsdeltakere i og diplomater 
fra utviklingsland har kunnskap om de internasjo-
nale regimene og prosessene for nedrustning av 
masseødeleggelsesvåpen, slik at de kan bidra til at 
deres respektive land innfører og overholder 
internasjonale nedrustningsforpliktelser.

Likestilling og ikke-diskriminering i nordområde-
politikken

I nordområdepolitikken og innenfor det regionale 
samarbeidet i nord inngår det samiske perspekti-
vet og urfolksperspektivet som en naturlig del. 
Sametinget er en av de likeverdige medlemmene i 
Regionalt nordområdeforum sammen med fyl-
kene, Utenriksdepartementet, Nærings- og fiske-
ridepartementet og Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet.

Utenriksdepartementet har tett kontakt med 
Sametinget i Barentssamarbeidet, der det er en 
egen urfolksarbeidsgruppe som stiller fast på alle 
møtene. Utenriksministeren har en halvårlige dia-
log med sametingspresidenten. Fra 2021 støtter 
Utenriksdepartementet en treårig ungdoms- og 
urfolkskoordinatorstilling ved Barentssekretaria-
tet i Kirkenes (tiltak i nordområdemeldingen). 
Som en leveranse fra det norske formannskapet 
vil det under Barentrådets ministermøtet i okto-
ber vedtas en finansieringsmekanisme, som også 
vil komme urfolkssamarbeidet til gode.

Arktisk råd er en veletablert og integrert sam-
arbeidsplattform, der utenriksministeren deler sin 
taletid med sametingspresidenten. For å støtte 
urfolkdeltakelse i det arktiske samarbeidet, har 
Utenriksdepartementet gjennom flere år gitt 

finansiell støtte til fast deltaker fra Samerådet, 
som representerer ni samiske organisasjoner i 
Norge, Sverige, Finland og Russland. Utenriksde-
partementet finansierer også sammen med Dan-
mark Arktisk råds urfolkssekretariat i Tromsø, 
IPS. I tillegg fremmer og finansierer Utenriksde-
partementet urfolksrelaterte interesser og kvin-
ners rettigheter gjennom utstrakt prosjektvirk-
somhet innenfor arbeidsgruppen SDWG i Arktisk 
råd.

Å fremme likestilling og kjønnsroller er et pri-
oritert tema i tildeling fra Nordisk ministerråds 
arktiske samarbeidsprogram (2018–2021), og det 
er flere prosjekter som går direkte på dette. Uten-
riksdepartementet representerer Norge i den nor-
diske rådgivningskomiteen for Arktis. Denne har 
en rådgivende rolle ved utformingen, implemente-
ringen og oppfølgingen av Ministerrådet aktivite-
ter i forbindelse med samarbeidsprogrammet.

Når Utenriksdepartementet er ansvarlig for 
ulike arrangementer og prosjekter legges det stor 
vekt på å inkludere urfolk der det er relevant. 
Videre er departementet innenfor dette politikk-
området også oppmerksomme på kjønnsbalanse 
og diversitet generelt. Et eksempel er opprettel-
sen av et ungdomspanel til arbeidet med nordom-
rådemeldingen i 2020, der Utenriksdepartementet 
bidro til bred diversitet i sammensetningen ved å 
foreslå ungdommer med ulik bakgrunn, etnisitet, 
religion, erfaringer og engasjement, med akade-
misk og yrkesfaglig bakgrunn, inkludert flere 
samiske representanter. Vi arbeider også for å iva-
reta balansen mellom hensynet til lokalsamfunn 
og urfolk for å unngå diskriminering i ulike fora i 
det arktiske samarbeidet.

I Antarktistraktatsystemet er det økende fokus 
på likestilling i polarforskningsmiljøet og i foraene 
for beslutningstakere. Norge har over flere år 
arbeidet bevisst for å støtte og løfte fram godt kva-
lifiserte kvinner til sentrale verv og posisjoner i 
Antarktistraktatsystemets organisasjoner. Norge 
støtter i tillegg opp om revisjon av organisasjone-
nes prosedyreregler og andre kjernedokumenter, 
med sikte på et mer inkluderende og kjønnsnøy-
tralt språk.

Fremme av likestilling og ikke-diskriminering gjennom 
tilskuddsforvaltningen

Universelle menneskerettigheter som likeverd for 
alle uansett alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse 
eller seksuell legning og kvinners rettigheter og 
likestilling er tverrgående hensyn i utviklingspoli-
tikken. I tilskuddsforvaltningen skal det alltid vur-
deres om et prosjekt som støttes kan påvirke 
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disse rettighetene negativt. Det er utarbeidet ord-
ningsregleverk for tilskuddsforvaltningen som 
operasjonaliserer føringene i Stortingets bevilg-
ningsvedtak og regulerer hovedelementene i til-
skuddsordningen. Det er besluttet at følgende fire 
tverrgående hensyn skal ivaretas i tiltak:
– Menneskerettigheter, særlig medbestem-

melse, ansvarlighet og ikke-diskriminering.
– Kvinners rettigheter og likestilling.
– Klima og miljø.
– Anti-korrupsjon.

Tilskuddsmottaker skal identifisere vesentlige 
risikofaktorer som kan virke negativt på de tverr-
gående hensynene, og analysere og håndtere 
disse gjennom hele tiltakssyklusen. Hvis det er 
risiko for at prosjektet kan ha negativ innvirkning 
på menneskerettighetene, herunder ikke-diskri-
minering, eller på kvinners rettigheter og likestil-
ling, må konkrete risikoreduserende tiltak settes 
inn. Utenrikstjenesten vurderer om tilskuddsmot-
takers risikovurdering og risikohåndtering gir til-
strekkelig sikkerhet for å unngå utilsiktede nega-
tive effekter. I tilfeller hvor det er fare for alvorlige 
brudd på hensynet til kvinners rettigheter, likestil-
ling eller menneskerettigheter, kan det være nød-
vendig å avslutte prosjektet eller samarbeidet med 
en partner. Organisasjonene som mottar til-
skuddsmidler fra Utenriksdepartementet skal 
varsle departementet ved mistanke om seksuell 
utnyttelse, misbruk og trakassering i utviklings-
samarbeidet, enten direkte eller via ekstern vars-
lingskanal, hvor det også kan varsles anonymt.

EØS-midlene

Likestilling og ikke-diskriminering inngår også 
som tverrgående hensyn i samarbeidet om EØS-
midlene, og det er et førende prinsipp at alle pro-
grammene som finansieres av midlene og forvalt-
ningen av disse skal være basert på prinsippene 
for godt styresett, bærekraftig utvikling, likestil-
ling og ikke-diskriminering. Under EØS-midlene 
for 2014–2021 er det to programområder som 
direkte fremmer likestilling; harmonisering av 
arbeidsliv og familie, og bekjempelse av vold i 
nære relasjoner og kjønnsbasert vold. Europarå-
dets konvensjon om forebygging og bekjempelse 
av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, 
Istanbulkonvensjonen, ligger til grunn for pro-
grammene, og det er etablert et nettverk for invol-
verte aktører i mottaker- og giverlandene. Egne 
komponenter for likestilling og ikke-diskrimine-
ring inngår også i flere andre programmer som 
mottar støtte av midlene, herunder rettsstat, jus-

tis, næringsutvikling og innovasjon, forskning, 
helse, menneskerettigheter, lokal utvikling, godt 
styresett, samt inkludering og myndiggjøring av 
rombefolkningen. I tillegg inngår likestilling og 
ikke-diskriminering som et særlig fokus i fondene 
for sivilt samfunn, ungdomsledighet og regionalt 
samarbeid.

Normativt arbeid

Norge arbeider for at framforhandlede konvensjo-
ner, erklæringer, resolusjoner og andre relevante 
FN-dokumenter er kjønnssensitive og ikke-diskri-
minerende. Likestilling og inkludering er viktige 
prioriteter for Norge som medlem av FNs general-
forsamling og er nedfelt i hovedinstruksen og 
komitéinstrukser. Likestilling og inkludering er 
prioritert for Norge som medlem av fredsbyg-
gingskommisjonen og i FNs økonomiske og sosi-
ale råd (ECOSOC). Også gjennom arbeidet i 
OSSE og Europarådet bidrar Utenriksdeparte-
mentet i det normative arbeidet for å fremme like-
stilling og ikke-diskriminering internasjonalt, og 
dette støttes opp gjennom tilskudd til de respek-
tive organisasjonenes virksomhet i felt.

Likestilling i internasjonale organisasjoner

Norge arbeider for likestilling og ikke-diskrimine-
ring når det gjelder rekruttering og personalbe-
handling i FNs sekretariat og mange organisasjo-
ner, og i de internasjonale utviklingsbankene. 
Dette gjør vi løpende gjennom styrearbeid, årlige 
møter, resolusjonsforhandlinger og annen kontakt 
med de forskjellige organisasjonene. Vi bistår 
også organisasjonene med spesialkompetanse, for 
eksempel via sekonderinger og øremerket drifts-
støtte.

Konsulær bistand

En sentral del av utenrikstjenestens arbeid er kon-
sulær bistand til norske borgere i utlandet. Slik 
bistand gis innen rammene som er trukket opp i 
Meld. St. 12 (2010–2011) Bistand til nordmenn i 
utlandet. Prinsippet om likebehandling legges til 
grunn i den konsulære bistanden som ytes norske 
borgere i utlandet. Forskjellsbehandling på grunn 
av eksempelvis etnisk bakgrunn, kjønn, religiøs 
tilhørighet eller seksuell legning skal ikke finne 
sted. Likebehandlingsprinsippet er også nedfelt i 
instruksverk for konsulær saksbehandling i uten-
rikstjenesten.

Integreringsrådgivere, som er utplassert ved 
enkelte norske utenriksstasjoner, yter bistand til 
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enkeltpersoner og arbeider særskilt for å fore-
bygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. De bidrar 
samtidig med kompetanseheving av utenrikstje-
nesten.

Utenrikstjenesten vektlegger informasjonsar-
beid om konsulær bistand, men ser behov for å nå 
bedre ut med informasjon til norske borgere som 
har begrensede norskkunnskaper eller som har 
lite kontakt med det norske samfunnet. Utenriks-
departementet vil derfor søke å finne alternative 
løsninger for å spre nyttig informasjon om reise 
og opphold i utlandet.

Universell utforming i utenrikstjenesten

Statsbygg har gjennomført og planlegger å gjen-
nomføre tiltak for universell utforming (UU-tiltak) 
iht. norske forskrifter på eiendommer de eier i 
utlandet, herunder eiendommer som disponeres 
av utenrikstjenesten. Universell utforming av eien-
dom som leies av Utenriksdepartementet (både 
kansellier, embetsboliger og tjenesteboliger), rei-
ser noen særskilte utfordringer som gjelder lokalt 
regelverk og utleiers tilnærming. UU-tilpasninger 
er imidlertid en del av vurderingsgrunnlaget når 
utenrikstjenesten inngår nye avtaler for leie av 
kansellier og embetsboliger.
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16  Omtale av lederes ansettelsesvilkår i statlige foretak under 
Utenriksdepartementet

Norfund

Daglig leder (denne betegnelsen er brukt i Nor-
fund-loven) Jan Tellef Thorleifsson mottok i 2020 
totalt 3 055 393 kroner i godtgjørelse, bestående 
av 2 909 326 kroner i lønn, 122 841 kroner i pen-
sjon og 23 226 kroner i andre godtgjørelser. Godt-
gjøring av øvrige ansatte i Norfunds ledergruppe 
fremkommer av note 5 i Norfunds årsregnskap 
for 2020. Styret fastsetter lønn til daglig leder, og 
daglig leder fastsetter lønn til avdelingsledere 
som rapporterer til ham. Ved fastsettelse av lønn 
og annen godtgjørelse til ledende ansatte følger 
Norfund regjeringens retningslinjer av 13. februar 
2015.

Norfund sin daglige leder har en pensjonsal-
der på 70 år. Daglig leder har avtale om etterlønn 
tilsvarende seks måneders lønn, jf. arbeidsmiljølo-
vens § 15-16. Daglig leder mottar ikke bonus.

Daglig leder har en innskuddsbasert pensjons-
ordning. I 2018 lukket Norfund den ytelsesba-
serte pensjonsordningen for nye tilsatte, og tilbyr 
nå en innskuddsbasert pensjonsordning til alle 
nye ansatte i selskapet, inkludert ledende ansatte. 
Overgangen til ny ordning var frivillig. Det inne-
bærer at Norfund i en overgangsfase har både en 
ytelsesbasert og en innskuddsbasert pensjonsord-
ning. Med den innskuddsbaserte pensjonsordnin-
gen avsettes det 7 pst. av lønn 0-7 G og 20 pst. av 
lønn 7,1 -12 G. 
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t i l r å r :

I Prop. 1 S (2021–2022) om statsbudsjettet for år 2022 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et 
framlagt forslag.
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Forslag
Under Utenriksdepartementet føres det i Prop. 1 S (2021–2022) 

statsbudsjettet for budsjettåret 2022 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 100–179, 3100

I

Utgifter:

Kap. Post Kroner Kroner

Programkategori 02.00 Administrasjon av utenrikspolitikken

100 Utenriksdepartementet

01 Driftsutgifter 2 388 975 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 43 422 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 23 424 000

70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 1 186 000

71 Hjelp til norske borgere i utlandet 201 000

90 Lån til norske borgere i utlandet 360 000 2 457 568 000

103 Regjeringens representasjon

01 Driftsutgifter 55 591 000 55 591 000

104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

01 Driftsutgifter 10 505 000 10 505 000

Sum Programkategori 02.00 Administrasjon av  
utenrikspolitikken 2 523 664 000

Programkategori 02.10 Utenriksformål

115 Næringsfremme, kultur og informasjon

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
post 70 og 71 13 454 000

70 Kultur- og informasjonsformål, kan overføres,  
kan nyttes under post 21 28 501 000

71 Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under  
post 21 8 280 000 50 235 000

116 Internasjonale organisasjoner

70 Pliktige bidrag 1 477 200 000 1 477 200 000
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117 EØS-finansieringsordningene

77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres 2 776 000 000

78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021,  
kan overføres 2 432 000 000 5 208 000 000

118 Utenrikspolitiske satsinger

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
post 70, 71, 72 og 73 96 831 000

70 Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og  
atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21 236 771 000

71 Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes 
under post 21 11 068 000

72 Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk  
sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 15 273 000

73 Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes 
under post 21 12 714 000

74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv. 49 550 000 422 207 000

Sum Programkategori 02.10 Utenriksformål 7 157 642 000

Programkategori 03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet

140 Utenriksdepartementet

01 Driftsutgifter 1 676 320 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 135 583 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 35 294 000 1 847 197 000

141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

01 Driftsutgifter 294 390 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 37 772 000 332 162 000

144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

01 Driftsutgifter 54 809 000

70 Utvekslingsordninger, kan overføres 133 477 000 188 286 000

Sum Programkategori 03.00 Forvaltning av  
utviklingssamarbeidet 2 367 645 000

Programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet

150 Humanitær bistand

70 Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres 5 178 789 000

71 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 720 000 000

72 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 630 000 000 6 528 789 000

Kap. Post Kroner Kroner
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151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

70 Fred og forsoning, kan overføres 420 260 000

71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning,  
kan overføres 250 060 000

72 Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres 935 829 000

73 FN og globale utfordringer, kan overføres 308 138 000

74 Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres 365 990 000 2 280 277 000

152 Menneskerettigheter

70 Menneskerettigheter, kan overføres 701 617 000

71 FNs høykommissær for menneskerettigheter 
(OHCHR), kan overføres 197 000 000 898 617 000

159 Regionbevilgninger

70 Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres 702 011 000

71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres 784 634 000

72 Afghanistan, kan overføres 475 241 000

75 Afrika, kan overføres 2 627 693 000

76 Asia, kan overføres 558 503 000

77 Latin-Amerika og Karibia, kan overføres 192 339 000 5 340 421 000

160 Helse

70 Helse, kan overføres 3 877 297 000

71 Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres 235 500 000

72 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 45 000 000 4 157 797 000

161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70 Utdanning, kan overføres 2 028 798 000

71 Forskning, kan overføres 208 846 000

72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres 981 214 000 3 218 858 000

162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70 Næringsutvikling og handel, kan overføres 404 936 000

71 Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres 951 966 000

72 Fornybar energi, kan overføres 396 500 000

73 Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC),  
kan overføres 106 700 000

75 Norfund – tapsavsetting 438 288 000

76 Norfund klimainvesteringsfond – risikokapital 250 000 000

95 Norfund – grunnfondskapital ved investeringer  
i utviklingsland 1 239 864 000

96 Norfund klimainvesteringsfond – kapitalinnskudd 750 000 000 4 538 254 000

Kap. Post Kroner Kroner
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163 Klima, miljø og hav

70 Miljø og klima, kan overføres 1 484 431 000

71 Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling,  
kan overføres 156 967 000 1 641 398 000

164 Likestilling

70 Likestilling, kan overføres 158 319 000

71 FNs organisasjon for kvinners rettigheter og  
likestilling (UN Women), kan overføres 100 300 000

72 FNs befolkningsfond (UNFPA) 589 600 000

73 Sårbare grupper, kan overføres 637 000 000 1 485 219 000

170 Sivilt samfunn

70 Sivilt samfunn, kan overføres 2 181 265 000 2 181 265 000

171 FNs utviklingsarbeid

70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 364 400 000

71 FNs barnefond (UNICEF) 476 600 000

72 FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres 70 000 000

73 Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre  
tiltak i FN, kan overføres 59 099 000 970 099 000

172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

70 Verdensbanken, kan overføres 1 074 350 000

71 Regionale banker og fond, kan overføres 932 100 000

72 Strategisk samarbeid, kan overføres 90 000 000

73 Gjeldslette, kan overføres 396 000 000 2 492 450 000

179 Flyktningtiltak i Norge

21 Spesielle driftsutgifter 573 029 000 573 029 000

Sum Programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet 36 306 473 000

Sum departementets utgifter 48 355 424 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Inntekter:

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2022 kan: 

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse 
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 
01 for de statlige forvaltningsorganene som inn-
går i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter 
tas med i beregningen av overføring av ubrukt 
bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 
2022 kan:
1. overskride bevilgningen under kap. 100 Uten-

riksdepartementet, post 90 Lån til norske bor-
gere i utlandet, ved behov for bistand fra aktu-
elle transportselskaper ved evakuering av nor-
ske borgere i kriserammede land. Fullmakten 
gjelder i de tilfeller og på de betingelser som 
gjelder for denne typen bistand.

2. overskride bevilgningene under kap. 117 EØS-
finansieringsordningene, post 77 EØS- finansi-
eringsordningen 2014–2021, og post 78 Den 
norske finansieringsordningen 2014–2021, 

med en samlet øvre ramme på 520 mill. kroner 
som følge av usikkerhet i fremdrift og valuta-
kursjusteringer, dersom dette er nødvendig for 
å oppfylle norske forpliktelser gjennom avtale 
inngått med EU.

3. overskride bevilgningen under kap. 162 
Næringsutvikling, landbruk og fornybar 
energi, post 73 Det internasjonale finansier-
ingsinstituttet (IFC) med inntil 5 mill. kroner 
som følge av valutakursjusteringer, dersom 
dette er nødvendig for å oppfylle norske forplik-
telser som dekkes av bevilgningen på posten.

Kap. Post Kroner Kroner

Diverse inntekter

3100 Utenriksdepartementet

01 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene 25 200 000

02 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene 157 800 000

05 Refusjon spesialutsendinger mv. 45 040 000

90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet 318 000 228 358 000

Sum Diverse inntekter 228 358 000

Sum departementets inntekter 228 358 000

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 100 post 01 kap. 3100 post 05

kap. 140 post 01 kap. 3140 post 05
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4. overskride bevilgningen under kap. 172 Multi-
laterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 
70 Verdensbanken med inntil 10 mill. kroner 
som følge av valutakursjusteringer, dersom 
dette er nødvendig for å oppfylle norske forplik-
telser som dekkes av bevilgningen på posten.

5. overskride bevilgningen under kap. 172 Multi-
laterale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 
71 Regionale banker og fond med inntil 19 mill. 
kroner som følge av valutakursjusteringer, der-
som dette er nødvendig for å oppfylle norske 
forpliktelser som dekkes av bevilgningen på 
posten.

IV

Valutatap (disagio)/ Valutagevinst (agio)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 
2022 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre 

uten bevilgning valutatap (disagio)/valutagevinst 
(agio) som følge av justering av midlene ved uten-
riksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksde-
partementet og kap. 140/3140 Utenriksdeparte-
mentet, postene 89 Valutatap (disagio)/Valutage-
vinst (agio).

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på til-
skudd som er utbetalt kan benyttes til tiltak som 
avtales mellom Utenriksdepartementet og den 
enkelte mottaker.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2022 kan gi tilsagn om:
1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke over-

stiger følgende beløp: 

2. tilskudd til en global finansieringsordning for 
kvinne- og barnehelse med inntil 5 400 mill. 
kroner samlet i perioden 2015–2023 under kap. 
160 Helse, post 70 Helse.

3. tilskudd til Den globale koalisjonen for fore-
bygging av epidemier og pandemier (CEPI) 
med inntil 1 600 mill. kroner under kap. 160 
Helse, post 70 Helse, samt fravike stortings-
vedtak av 8. november 1984 om utbetaling av 
tilskudd før det er behov for å dekke de aktu-
elle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet 
for lån. Inntil 1 000 mill. kroner gis i direkte 

støtte til CEPI i årene 2017–2021, og inntil 
600 mill. kroner i årene 2021–2025. Hele eller 
deler av disse midlene har fra 2019 kunnet gå 
via en finansieringsmekanisme forvaltet av Ver-
densbanken eller IFFIm.

4. tilskudd til Det grønne klimafondet med inntil 
2 800 mill. kroner i perioden 2020–2023 under 
kap. 163 Klima, miljø og hav, post 70 Miljø og 
klima.

5. tilskudd til International Finance Facility for 
Immunisation (IFFlm) med inntil 2 000 mill. 
kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

117 EØS-finansieringsordningene

77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021 4 080 mill. kroner

78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021 4 059 mill. kroner

162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70 Næringsutvikling og handel 100 mill. kroner

72 Fornybar energi 100 mill. kroner
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Helse, post 70 Helse, og fravike stortingsved-
tak av 8. november 1984 om utbetaling av til-
skudd før det er behov for å dekke de aktuelle 
utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for 
lån. Tilsagnet skal finansiere epidemi- og pan-
demibekjempelse gjennom Den globale koali-
sjonen for forebygging av epidemier og pande-
mier (CEPI).

6. tilskudd til International Finance Facility for 
Immunisation (IFFIm) med inntil 4 000 mill. 
kroner i perioden 2021–2030 under kap. 160 
Helse, post 70 Helse, og fravike stortingsved-
tak av 8. november 1984 om utbetaling av til-
skudd før det er behov for å dekke de aktuelle 
utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for 
lån.

7. tilskudd til Vaksinealliansen Gavi med inntil 
6 250 mill. kroner i perioden 2021–2025 under 
kap. 160 Helse, post 70 Helse.

8. Tilskudd til Det globale partnerskapet for 
utdanning (GPE) med inntil 3 700 mill. kroner 
i perioden 2021–2025 under kap. 161 Utdan-
ning, forskning og faglig samarbeid, post 70 
Utdanning.

VII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2022 kan inngå 
avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved 
visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en total 
ramme for gamle og nye garantier på inntil 
500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap 
og skade under transport, lagring og i visningspe-
rioden.

VIII

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til 
toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, 
OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, 
Den internasjonale havrettsdomstolen, Mekanis-
men for internasjonale straffedomstoler (MICT) 
og for regulært bidrag til FN. 

Andre fullmakter

IX

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2022 kan 
ettergi statlige fordringer på utviklingsland i sam-
svar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om 
gjeldslette for utvikling innenfor den resterende 
ramme på 830 mill. kroner under Eksportfinansi-
ering Norges (Eksfin) gamle portefølje (gammel 
alminnelig ordning og den gamle særordningen 
for utviklingsland). Fordringene verdsettes til fak-
tisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet 
inklusive påløpte renter, belastes gjeldsplanens 
ramme og ettergis uten bevilgning over bistands-
budsjettet. Rammen belastes ikke ved en eventu-
ell ettergivelse av statlige fordringer på Sudan 
som stammer fra den norske skipseksportkam-
panjen (1976–1980), jf. Prop. 110 S (2012–2013).

X

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 
2022 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsved-
tak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte 
bevilgninger på følgende måte:

1. Utbetalinger av norske medlemskapskontin-
genter, pliktige bidrag og andre bidrag til inter-
nasjonale organisasjoner Norge er medlem av, 
kan foretas en gang i året.

2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål 
kan foretas en gang i året dersom avtaler om 
samfinansiering med andre givere innenfor 
utviklingssamarbeidet tilsier det.

3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til 
TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et 
engangsbeløp.

4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment 
Funds (CIF) kan foretas i samsvar med fondets 
prosedyrer for fondsoppbygging.

5. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av 
Verdensbankgruppen, Afrikabanken, Asiaban-
ken, Den interamerikanske utviklingsbanken, 
Den europeiske bank for gjenoppbygging og 
utvikling (EBRD), Nordisk utviklingsfond 
(NDF) og Det internasjonale fond for jord-
bruksutvikling (IFAD) kan foretas i henhold til 
regelverket til det enkelte fond.

6. Utbetalinger av tilskudd til Ukraine Trust Fund 
for Military Career Transition forvaltet av 
NATO, kan foretas i henhold til fondets regel-
verk.

7. Utbetalinger av tilskudd til akutt nødhjelpsar-
beid kan i enkelte tilfeller foretas for opptil ett 



2021–2022 Prop. 1 S 261
Utenriksdepartementet
år frem i tid når dette er påkrevd for å sikre 
raske og nødvendige investeringer.

8. Utbetalinger til Vaksinealliansen Gavi, Den glo-
bale koalisjonen for forebygging av epidemier 
og pandemier (CEPI) og Det globale fondet for 
bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria 
(GFATM) kan foretas årlig i tråd med organisa-
sjonens finanseringsstrategi og regelverk.

9. Utbetalinger av tilskudd til Det grønne klima-
fondet (GCF) kan foretas i samsvar med fon-
dets strategi og prosedyrer for fondsoppbyg-
ging.

10. Utbetalinger under kap. 162 Næringsutvikling, 
landbruk og fornybar energi, post 72 Fornybar 
energi av samlet tilskudd på inntil 300 mill. kro-
ner til garantiinstrumenter for fornybar energi 
i utviklingsland kan skje i samsvar med regel-
verket til den enkelte garantiinstitusjonen.

11. Tilskudd under kap. 162 Næringsutvikling, 
landbruk og fornybar energi, post 70 Nærings-
utvikling og handel kan utbetales til avsetning 
for tap ved utlåns- eller garantiinstrumenter 
hos tilskuddsmottaker.

12. Utbetalinger av tilskudd til fondsforvalter for 
fellesfond i FN kan skje i henhold til regelver-
ket for det enkelte fond.

XI

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på 
gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 
2022 kan fravike Bevilgningsreglementet § 3 
annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbin-
delse med kapitalpåfyllinger under Det internasjo-
nale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfon-
det, Det afrikanske utviklingsfondet og Den glo-
bale miljøfasiliteten.

XII

Deltakelse i kapitaløkninger og 
fondspåfyllinger i internasjonale banker og 

fond

Stortinget samtykker i at: 
1. Norge deltar, i forbindelse med formalisering 

av Sør-Sudans medlemskap i Den afrikanske 
utviklingsbanken (AfDB), i en selektiv kapital-
økning i banken, med en innbetalt andel tilsva-
rende motverdien i norske kroner på innbeta-
lingstidspunktet av til sammen UA 0,57 mill. 
(UA tilsvarer IMFs spesielle trekkrettigheter 
SDR). Innbetalingen foretas i løpet av årene 
2016–2023, og belastes kap. 172 Multilaterale 

finansinstitusjoner og gjeldslette, post 71 Regi-
onale banker og fond. Kapitaløkningen inne-
bærer også en økning i den norske statsgaran-
tien i AfDB med UA 8,93 mill.

2. Norge deltar i den 5. kapitaløkningen i Den 
internasjonale bank for rekonstruksjon og 
utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsva-
rende motverdien i norske kroner på innbeta-
lingstidspunktet av inntil USD 47,6 mill. i perio-
den 2020–2023, som belastes kap. 172 Multila-
terale finansinstitusjoner og gjeldslette, post 70 
Verdensbanken. Den norske statsgarantien i 
IBRD økes samtidig med inntil USD 354 mill. 
Økningen i statsgarantien vil skje i takt med de 
årlige kapitalinnskuddene.

3. Norge deltar i kapitaløkningen i Det internasjo-
nale finansieringsinstituttet (IFC) med en inn-
betalt andel tilsvarende motverdien i norske 
kroner på innbetalingstidspunktet av inntil 
USD 38,1 mill. innbetalt over perioden 2020–
2025 som belastes kap. 162 Næringsutvikling, 
landbruk og fornybar energi, post 73 Det inter-
nasjonale finansieringsinstituttet (IFC).

4. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale 
miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel 
på inntil 1 040 mill. kroner i perioden 1. juli 
2022– 30. juni 2025. Innbetalingene belastes 
blant annet kap. 163 Klima, miljø og hav, post 
70 Miljø og klima.

5. Norge deltar i den 12. kapitalpåfylling i Det 
internasjonale fond for jordbruksutvikling 
(IFAD-12) med et bidrag på inntil 508 mill. kro-
ner for perioden 2022–2024, innbetalt i to 
bidrag på 170 mill. kroner per år i 2022–2023 og 
168 mill. kroner i 2024. Innbetalingene belastes 
kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og forny-
bar energi, post 71 Matsikkerhet, fisk og land-
bruk.

6. Norge deltar i den 7. generelle kapitaløkningen 
i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) med 
en innbetalt andel tilsvarende motverdien i nor-
ske kroner på innbetalingstidspunktet av UA 
56,78 mill. (UA tilsvarer IMFs spesielle trekk-
rettigheter SDR) i perioden 2020–2027. Innbe-
talingene foretas i åtte like årlige beløp og 
belastes kap. 172 Multilaterale finansinstitusjo-
ner og gjeldslette, post 71 Regionale banker og 
fond. Kapitaløkningen innebærer også en 
økning i den norske statsgarantien i AfDB med 
UA 889,52 mill. Forpliktelser inngås i SDR, og 
kronebeløpet må valutajusteres i forbindelse 
med årlige utbetalinger. 

7. Norge deltar i den 13. påfyllingen av Den asia-
tiske utviklingsbankens fond for de fattigste 
landene for fireårsperioden 2021–2024, med 
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201,1 mill. kroner. Innbetalingene belastes kap. 
172 Multilaterale finansinstitusjoner og gjelds-
lette, post 71 Regionale banker og fond.

8. Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i 
Nordisk utviklingsfond (Nordic Development 
Fund, NDF) med totalt 97,3 mill. euro, innbe-
talt i ti årlige bidrag tilsvarende motverdien i 
norske kroner på innbetalingstidspunktet, for 
perioden 2022–2031.

9. Norge deltar i påfyllingsforhandlingene i det 
multilaterale fondet under Montrealprotokol-
len for perioden 2021–2023, og vil støtte fondet 
med et beløp som ikke overskrider støtten for 
forrige treårsperiode. Støtten for forrige treår-
speriode var på totalt 54,6 mill. kroner. Innbeta-
lingene belastes kap. 163 Klima, miljø og hav, 
post 70 Miljø og klima.

XIII

Fullmakt til postering mot mellomværende 
med statskassen

Stortinget samtykker til at Utenriksdepartemen-
tet i 2022 kan:
1. føre utlegg som skal viderefaktureres kunde 

og tilhørende innbetalinger mot mellomvæ-
rende med statskassen.

2. føre utbetalinger knyttet til refunderbart depo-
situm for utenriksstasjonenes leide eiendom-
mer mot mellomværende med statskassen. 
Fullmakten gis for inntil 50 mill. kroner for 
Utenriksdepartementets totale føringer av 
depositum for å ta høyde for pris- og kurssving-
ninger i stedlige boligmarkeder.
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Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 20201 

1 Basert på foreløpig rapporterte tall, tilgjengelig på https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/ 
development-finance-standards/official-development-assistance.htm

DAC land: 2020

Sverige 1,14

Norge 1,11

Luxembourg 1,02

Danmark 0,73

Tyskland 0,73

Storbritannia 0,70

Nederland 0,59

Frankrike 0,53

Sveits 0,48

Belgia 0,47

Finland 0,47

Japan 0,31

Canada 0,31

Irland 0,31

Østerrike 0,29

Island 0,29

New Zealand 0,27

Ungarn 0,27

Spania 0,24

Italia 0,22

Australia 0,19

Slovenia 0,17

Portugal 0,17

USA 0,17

Polen 0,14

Slovakia 0,14

Sør-Korea 0,14

Tsjekkia 0,13

Hellas 0,13

Total DAC 0,32
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Utviklingsbankene

Tabell 7.1 Utviklingsbankene 2020

Verdensbank-
gruppen 

(IBRD, IDA, 
IFC, MIGA)

Den inter-
amerikanske 

utviklings-
banken (IDB) Afrikabanken Asiabanken

Den asiatiske 
investerings-

banken for 
infrastruktur 

(AIIB)

Etablert 1944 1959 1964 1966 2016

Hovedsete Washington Washington Abidjan Manila Beijing

President David 
Malpass 

(USA)

Mauricio 
Claver- 
Carone
(USA)

Akinwumi 
Adesina 

(Nigeria)

Masatsugu 
Asakawa 

(Japan)

Jin Liqun 
(Kina)

Antall ansatte 12 394  2 000 2 060 3 092 279

Utlån 2020 USD 
54,4 mrd. 

USD 
13,4 mrd. 
 inkl. IIC 
4,7 mrd.

USD 
7,2 mrd.

USD 
23,6 mrd. 

USD 
6,2 mrd. 

Antall medlemsland 189 48, hvorav 
20 ikke- 

regionale

81, hvorav 
27 ikke- 

regionale

68, hvorav 
19 ikke- 

regionale

83 
medlemmer, 

og 20 land 
med søknad 

i prosess

Norsk årlig kjernebidrag 
2020

1 078 mill. 
kroner 
(IDA)

110 mill. 
kroner 

(IBRD)

3,3 mill. 
kroner 
(Inter- 

American 
Investment 

Corporation 
– IIC)

Bank: 
88,4 mill. 

kroner.
Fond: 

684 mill. 
kroner

Asiabankens 
utviklings-

fond: 
57,4 mill. 

kroner. 

Kapital-
innskudd: 
195,2 mill. 

kroner.

Garantiansvar pr. 2020 13,5 mrd. 
kroner 

2,4 mrd. 
kroner

19,8 mrd. 
kroner

4,2 mrd. 
kroner

3,8 mrd. 
kroner

Norsk eierandel, pst.  
i 2020

IBRD: 0,61 
IDA: 1,05 
IFC: 0,69 

MIGA: 0,67

Bank: 0,17 
IIC: 0,67

Bank: 1,13
Fond: 3,72

Bank: 0,34 
Fond: 0,86

Bank: 0,569
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Valggruppe med felles 
styremedlem

Sverige, 
Danmark, 

Finland, 
Island, 
Latvia, 

Estland, 
Lituaen

Sverige, 
Danmark, 

Finland, 
Spania, 

Frankrike, 
Østerrike

Sverige, 
Danmark, 

Finland, 
India, 
Irland

Sverige, 
Danmark, 

Finland, 
Canada, 

Nederland, 
Irland

Sverige, 
Danmark, 

Island, 
Storbritannia, 

Sveits, 
Polen, 

Ungarn, 
Romania 

Tabell 7.1 Utviklingsbankene 2020

Verdensbank-
gruppen 

(IBRD, IDA, 
IFC, MIGA)

Den inter-
amerikanske 

utviklings-
banken (IDB) Afrikabanken Asiabanken

Den asiatiske 
investerings-

banken for 
infrastruktur 

(AIIB)
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