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Statsbudsjettet 2021 – Norad – supplerende tildelingsbrev nr. 1 

Vi viser til Innst. 7 S (2020-2021) og Prop. 1 S (2020-2021) for Utenriksdepartementets område. 

Vi viser videre til Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad for 2021. Dette brevet 

inneholder supplerende tildelinger og føringer over kap. 140 post 21, jf. omtale under denne 

posten i hovedtildelingsbrevet. I tillegg inneholder brevet beskrivelser av enkelte endringer i 

oppgaver og ansvar og nye føringer.  

 

1. Tildelinger 

 

Kap.  Post Formål Beløp (i 1000 

kroner) 

140  Utenriksdepartementet  

 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 16 600 

Sum    16 600 

  

Kap. 140 post 21  

Tildelingen er økt med 16,6 mill. kroner.  

 

13,6 mill. kroner skal gå til utvikling av tilskuddsportalen, i tråd med innspillet fra Norad.  

 

Det tildeles ikke midler til videre utvikling av resultatportalen, men det bør arbeides videre med 

utvikling av grunnlaget for resultatrapportering i tilskuddsportalen for å styrke koplingen 

mellom resultatportalen og tilskuddsportalen. UD og Norad fortsetter dialogen om hvordan 

dette skal gjennomføres i praksis. 

 

 



Side 2 

 

2. Oppdrag og andre føringer 

 

Endringer i oppgaver og ansvar 

 

Forvaltningsansvar for Global Health Platform IFC 

For tiltaket Global Health Platform IFC (QZA-19/0094) overføres ansvaret for forvaltningen av 

tiltaket til Norad fra 2021, i tråd med beslutninger i Reform 2019. Dette innebærer ikke 

styreansvar. Avtalen er knyttet til tildelingene over kap. 162 post 73, men det er ikke planlagt 

utbetalinger i 2021. Overføringsnotat og relevant dokumentasjon oversendes i tråd med etablert 

prosedyre. 

 

Faglig samarbeid med Norges forskningsråd 

Vi viser til etatsstyringsmøtet i november 2020 der det ble formildet at UD skal ivareta all 

styring av Norges forskningsråd (Forskningsrådet) fra 2021, og at det derfor ikke lenger skal 

utstedes tildelingsbrev fra Norad til Forskningsrådet. UD ønsker imidlertid å understreke 

verdien av det gode faglige samarbeidet mellom Forskningsrådet og Norad og ber om at det 

opprettholdes gode strukturer for faglig samarbeid mellom Forskningsrådet og Norad i 

fortsettelsen. Likelydende forventninger er formidlet i tildelingsbrevet for 2021 til 

Forskningsrådet. 

 

Nye føringer 

 

Prioriteringer for rådgiving til utenriksstasjonene 

Vi viser til tidligere kommunikasjon om Norads rådgiving til utenriksstasjonene. Omfanget av 

innmeldinger fra stasjonene er stort.  Norad bes prioritere sektor- og forvaltningsfaglig 

rådgiving og tjenester til stasjonene etter følgende kriterier: 

 

• Innmeldingen gjelder stasjoner der det er åpenbart at kapasitet og kompetanse er 

begrenset sett i forhold til oppgavene. 

• Innmeldingen er knyttet til aktivitet med høy politisk prioritet. 

 

Avslutning av avtaler skal ikke prioriteres, med mindre det er avtalefestet sluttgjennomganger. 

 

Som tidligere år ivaretar Norad selv den videre dialogen med den enkelte utenriksstasjon 

basert på innmeldte behov og føringene gitt her. 

 

Avklaring av trustfond-portefølje 

Vi viser også til Norads forslag om sammensetning av trustfond-porteføljen under kap. 172 post 

72 i 2021, som var etterspurt i tildelingsbrevet for 2021. UD mottok forslaget 16. februar, og 

bekrefter med dette at Norad i 2021 kan jobbe videre med porteføljen i tråd med forslaget.  
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3. Rapportering 

Tildelingene skal benyttes i henhold til gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning, og det 

skal rapporteres i tråd med rapporteringskravene som er omtalt i det ordinære tildelingsbrevet 

for 2021.   

 

 

 Med vennlig hilsen 

 

 

Hege Hertzberg 

Ass. utenriksråd 
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