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Forord
Verden står overfor noen av de største globale
utfordringer i vår tid. Eksempelvis lever 800
millioner mennesker i ekstrem fattigdom og 60
millioner mennesker er på flukt. FN arbeider
for å løse disse utfordringene, men de økende
behovene og utilstrekkelige ressurser gjør det
umulig for FN å løse utfordringene alene.
Innovasjon og bærekraft har derfor fått en
vesentlig betydning for de største FNorganisasjonene og deres globale arbeid. FN
ser etter nye samarbeidspartnere, arbeidsmetoder, finansieringsmuligheter og teknologiske løsninger som kan bidra til å oppnå
den globale målsetningen i FNs bærekraftsmål
2030.
Det er nødvendig å tenke nytt for å løse de
store
utfordringene
og
bekjempe
klimaforandringene. Norge har kompetanse,
kunnskap, ressurser og løsninger som det er
behov for i verden, og som er avgjørende for å
kunne utvikle de globale løsningene som
trengs til akutt nødhjelp og langsiktig
utvikling. Vi må få flere ulike aktører til å ta del
i oppgaven og bli bedre til å samarbeide på
tvers av sektorer. Det store behovet for
innovative løsninger globalt skaper nye
muligheter for et norsk næringsliv i omstilling.
Drømmeløftet 2015 og Innovasjonstalen 2016
gir høy prioritering til internasjonalisering av
norsk næringsliv. Norske varer og løsninger er
ikke nødvendigvis de rimeligste på det
internasjonale markedet og bør derfor være
fremst når det gjelder innovasjon, kvalitet og
bærekraft.

FN-byen i København er en strategisk viktig
inngangsport for norske aktører. Behovet for
forandring gir norsk næringsliv nye muligheter
for samarbeid med FN. Norske myndigheter
kan åpne dørene for disse mulighetene. Norge
kan bli en like viktig samarbeidspartner for
innovasjon og leverandør av effektive
løsninger, som vi er giverland.
Behovene er store og det humanitære feltet er
i endring. Om Norge vil være med i disse
endringsprosessene, må vi handle nå. En økt
norsk tilstedeværelse vil skape flere muligheter
for norsk næringsliv og kan samtidig bidra til
utviklingen av en mer effektiv humanitær
innsats.
FN kjøper inn varer og tjenester for over NOK
150 milliarder årlig. Norge har tredoblet
vareslaget til FN fra 2014 til 2015. Potensialet
for norsk næringsliv i FN-markedet er stort.
Denne
innledende
rapporten
belyser
mulighetsrommet for norske aktører i FN-byen
i København. Rapporten ser nærmere på
innovasjonspotensialet
og
mulighetene
innenfor
offentlig-privat
partnerskap.
Rapporten belyser også hvordan norske
myndigheter kan være døråpnere for
mulighetsrommet i FN-byen.
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FNs bærekraftsmål 2030
FN lanserte i 2015 bærekraftsmålene 2030.
Verdens behov har blitt formulert i form av 17
globale bærekraftsmål som er spesifisert i 169
tiltak. "Verden har kommet med sin bestilling",
sier Anita Krohn Traaseth, adm. dir. i
Innovasjon Norge, i Innovasjonstalen 2016.
Bærekraftsmålene er den mest ambisiøse
målsetningen for utvikling til dags dato.
Bestillingen er tydelig. Målene forplikter alle
FNs 193 medlemsland til å avskaffe fattigdom
og sult i verden, redusere ulikheter, sikre god
utdannelse og bedre helsetilbud, samt bidra til
bærekraftig
økonomisk
vekst.
Målene
fokuserer like mye på å fremme fred og
sikkerhet som på å styrke institusjoner og
internasjonale partnerskap. Den nye dagsordenen anerkjenner derfor at sosial,
økonomisk og miljømessig utvikling, fred og
sikkerhet og internasjonalt samarbeid er tett
forbundet. Det krever en integrert innsats for å
oppnå utviklingsresultater. Vi kan derfor ikke la
det være opp til hver enkelt sektor eller
bransje å bidra alene.

Innovasjon kan brukes til å skape en felles
retning, bryte ned barrierer og styrke
samarbeid. Næringslivet vil de kommende
årene spille en avgjørende rolle for å bidra til å
løse globale og humanitære utfordringer.
Som samarbeidspartner til FN er det viktig å
forstå og forholde seg til hvordan man skal
bidra til at målene nås. Norge er forpliktet til å
bidra konkret for å nå målene. Her har norske
aktører fra både privat sektor, akademia,
mydigheter og sivilt samfunn kompetanse og
ressurser som det er behov for i FN.
Heldigvis for Norge ligger et av FNs største
kontor ikke lengre unna enn København.
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FN-byen som innkjøpsarena
FN-byen ligger på Marmormolen i København
og huser ca. 1.500 ansatte. Byen ble offisielt
åpnet i 2013 og er fordelt på to områder. Det
første området er hovedbygningen som huser
ikke mindre enn ni FN-organisasjoner. Det
andre området er UNICEFs hovedkontor og
nødhjelpslager, som er en av verdens største
lagerhaller for nødhjelpsprodukter. FN-byen er
bygget med fokus på bærekraft og miljø og
har vunnet EU-kommisjonens "Green Building
Award".
Nedenfor følger en kort presentasjon av de ti
FN-organisasjonene i FN-byen.
UN Development Programme (UNDP)
FNs største utviklingsprogram har som mandat
å fremme bærekraftig menneskelig utvikling.
Organisasjonen jobber for å utrydde fattigdom
og redusere ulikheter og ekskludering.
Målet er å styrke nasjoner med kunnskap,
erfaring og ressurser for å kunne hjelpe flest
mulig til et bedre liv. UNDP opererer i 177 land
og har flere hovedkontorfunksjoner samlet i
København: Staff
Administrative
Services,
Office of Information Systems and Technology
og Procurement Support Office (PSO). PSO
gjør strategiske innkjøp på vegne av UNDPs
landkontorer, etablerer rammeavtaler og driver
rådgivning i forhold til innkjøpsprosesser.
UNDPs nordiske representasjonskontor er
også plassert i København. Tilsammen har
UNDP ca. 180 ansatte i København og er det
nest største kontoret utenom hovedkontoret i
New York.

UN Office of Project Services (UNOPS)
UNOPS sin oppgave er å hjelpe mennesker i
nød ved å gjøre det mulig for FN, ulike
myndigheter og andre partnere å lede

prosjekter og bygge infrastruktur på en
bærekraftig og effektiv måte. I tillegg utfører
UNOPS innkjøp på vegne av andre FNorganisasjoner. UNOPS har sitt globale
hovedkontor i København, og leder derfra et
desentralisert nettverk av mer enn 30
landkontor globalt. UNOPS drifter FNs felles
innkjøpsportal, UN Global Marketplace
(UNGM), hvor de fleste av FNs anbud for
offentlige anskaffelser publiseres.

World Health Organization (WHO)
I FN-systemet er Verdens helseorganisasjon
ansvarlig
for
internasjonal
folkehelse.
Organisasjonen fokuserer på behandling av
smittsomme sykdommer, reduksjon av ikkesmittsomme sykdommer, helseforebyggende
tiltak, seksuell og reproduktiv helse, ernæring
og matvaresikkerhet. WHO sitt regionale
kontor for Europa i København dekker 53
medlems-stater – fra Irland til Usbekistan.
Organisasjonen
har
mer
enn
500
medarbeidere, 29 landkontor og fem tekniske
sentre.
UN Children’s FUND (UNICEF)
UNICEF er FNs eget barnefond og verdens
største
hjelpeorganisasjon
for
barn.
Organisasjonen arbeider i 190 land for barns
rettigheter. "UNICEF Supply Division" ligger i
København. UNICEF satser stort på innovasjon,
som er beskrevet nærmere senere. København
huser i tillegg UNICEFs største humanitære
lager (20.000 m2).
UN Population Fund (UNFPA)
FNs befolkningsfond er hovedaktøren i FNs
arbeid
med
befolkningsog
utviklingsspørsmål med særlig vekt på seksuell
og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).
UNFPA er representert med to kontor i FNbyen: UNFPAs nordiske kontor ivaretar
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relasjoner til eksterne partnerne, som ulike
nasjonale myndigheter. UNFPAs innkjøpskontor er den største offentlige kjøperen av
prevensjon, produkter for mødrehelse og
relaterte varer til utviklingsland. I alt arbeider
ca. 80 mennesker for UNFPA i FN-byen.
UN Refugee Agency (UNHCR)
FNs høykommisær for flyktninger leder det
internasjonale arbeidet for flyktninger verden
over. Organisasjonen arbeider for å beskytte
flyktninger og løse flyktningeproblemer.
Organisasjonens
primære
aktiviteter
i
Danmark består blant annet av å bistå de
danske myndigheter i håndteringen av den
globale flyktningestrømmen. I midten av 2014
flyttet
UNHCRs
globale
avdeling
for
fundraising og partnerskap med privat sektor,
samt en rekke andre avdelinger med globale
ansvarsområder til FN-byen i København.
World Food Programme (WFP)
FNs matvareprogram er verdens største
humanitære organisasjon og har som
hovedmål å utrydde sult. WFP leverer nødhjelp
under katastrofer og arbeider med å
gjenoppbygge
matsikkerhet
etter
en
katastrofe. WFPs hovedkontor ligger i Roma. I
FN-byen har WFP sitt nordiske kontor, og
dette
fungerer
som
organisasjonens
kontaktpunkt til Norden. Her arbeides det med
å skape samarbeidsmuligheter med de
nordiske landene og øke bevisstheten om
WFPs arbeid.
UN Women, UNEP og UNIDO
I tillegg til de overnevnte organisasjonene, har
UN Women, UNEP og UNIDO kontorer i FNbyen.

UN Women er en enhet i FN som jobber for å
fjerne all diskriminering av kvinner og jenter,
for å styrke kvinners innflytelse og deltagelse i
samfunnet, og for å oppnå likestilling mellom
kjønnene.
UNEP er FNs organisasjon for bevaring av
klima og miljø. UNEP leder det internasjonale
arbeidet for å stanse klimaforandringene og er
sentral i oppfølging av verdens nye
klimaavtale.
UNIDOs mål er å øke velstanden og samtidig
minske forskjellen mellom fattige og rike land
gjennom handel og bærekraftig industriell
utvikling.
De overnevnte organisasjonene gjør lite
innkjøp fra København, men har fokus på
partnerskap med privat næringsliv.

Markedspotensialet i FN-byen
De
ti
FN-organisasjonene
med
representasjon i København kjøpte varer og
tjenester for over USD 11 milliarder i 2014.
FN er et stort globalt system som trenger alt
fra kontorrekvisita til komplette sykehus og
kraftverk. De største behovene som skal
dekkes av FN-organisasjonene er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat og ernæring
Helse og medisin
Vann og sanitær
Husly og beskyttelse
Konstruksjon og infrastruktur
Fornybar energi
IT og kommunikasjon
Nødhjelpsutstyr
Biler, maskiner og verktøy
Utdanningsmateriell

I tillegg til utstyr og produkter kommer
behovet for tjenester. De mest etterspurte er
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ingeniørtjenester,
konsulenttjenester,
forsikring og transport/frakt. Det er fortsatt et
stort behov for å utvikle ny teknologi og
smartere løsninger innen alle områdene.

Norges komparative fortrinn
Norges komparative fortrinn er ikke lavkostprodukter, men løsninger basert på teknologi,
god kvalitet og evne til innovasjon.
Når det for eksempel er behov for mat vil ikke
Norge levere basisprodukter som normalt vil
kunne kjøpes lokalt. Norske bedrifter bidrar
derimot med nyutviklete ernæringsprodukter
som på nye og effektive måter kan bidra til å
bekjempe under- eller feilernæring av barn.
Et annet eksempel er at Norske bedrifter ikke
selger diesel til FN, men heller bidrar med en
rekke konkurransedyktige
løsninger
av
fornybar energi som hjelper FN med å drive
sine operasjoner på en mer bærekraftig måte.
Norge produserer heller ikke skolebøker, men
har dyktige leverandører av digitale løsninger
som gjør utdanning smartere og mer
tilgjengelig for barn som er på flukt.
Digitalisering er en gjennomgående trend i
FNs innkjøpsprosesser, da digitale løsninger
utgjør et stort potensial for humanitær
assistanse og fattigdomsbekjempelse.
Innkjøp i FN blir i stigende grad desentralisert
og flere varer og tjenester kjøpes lokalt i
mottakerlandene. Det er derfor viktig å se på
hvilke behov som ikke dekkes lokalt, og som
derav utgjør et marked på den globale
innkjøpsarenaen. Konkurransen her er stor og
norske bedrifter kan vinne terreng ved å være
bedre og smartere i sine løsninger enn
konkurrentene.

kompetanse er også en viktig tjeneste som
etterspørres i FN-systemet. Behovet er spesielt
stort innenfor opplæring og kursing.
Norske bedrifter må være fremtids- og
innovasjonsrettet. Vi vet at FN-systemet
trenger nye løsninger, men vi vet enda ikke
hvordan disse kan løses gjennom nye
produkter og tjenester. Fremtidig teknologi
bør derfor utvikles og piloteres med spesifikk
innretning mot det humanitære markedet. I
denne sammenhengen er det nyttig å tenke
nytt rundt bruk av for eksempel: big data,

EdTech (Educational Technology, FinTech
(financial technology), artificial inteligence, 3Dprint, software development, bioøkonomi og
life science.
Nyutviklede digitale løsninger og bærekraftige
teknologier kommer til å erstatte deler av FNs
tradisjonelle innkjøp. Det er i denne
utviklingen Norge kan delta og anvende sin
spisskompetanse innen ulike felt.
Samtidig som det trengs nye løsninger, er
behovet for tradisjonelle nødhjelps- og
utviklingsmateriell større enn noen gang.
Under humanitære katastrofer er det
fremdeles behov for å dekke de mest
elementære menneskelige behovene, som rent
vann, mat, medisiner, energi og husly – for å
nevne noe.

Norsk markedsandel i FN
FN og det humanitære markedet representerer
et stort potensial for et norsk næringsliv i
omstilling.
Norge er det største giverland per capita og er
blant de fem største bidragsytere til FN. I 2015
var den totale norske bistanden NOK 34,5
milliarder. Dette tilsvarer 1,05 % av Norges
bruttonasjonalinntekt (BNI).
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I 2014 kjøpte FN varer og tjenester for USD
17,2 milliarder, altså over NOK 160 milliarder.
Norges andel var 0,16 % av det totale
markedet som tilsvarer USD 27,3 millioner.
Dette er en liten andel sammenliknet med
andre land. Dansk bedrifter solgte for USD
426,7 millioner. Norge kommer på 80. plass av
194 leverandørland til FN.
Potensialet
for
å
øke
den
norske
markedsandelen er stor og Norge er allerede
godt i gang. På bare ett år har norske
leveranser til FN nesten blitt fordoblet, og
salget av norske varer til FN er tredoblet
mellom 2014 og 2015.
Services
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Tabell 1 gir oversikt over FNs innkjøp fra
norske bedrifter, fordelt på varer og tjenester,
fra 2009-2015. Den norske markedsandelen
har økt kraftig, fra USD 27,3 millioner i 2014 til
USD 48,3 millioner i 2015.
Tallene fra FNs årlige innkjøpsrapport for 2015
er enda ikke ferdigstilt, men utfra estimater fra
UNOPS og den historiske utviklingen, kan vi
allerede nå anslå Norges prosentvise
markedsandel for 2015:
2013:
•
•
•

Totalt innkjøp i FN = USD 16,1 mrd.
Norsk andel = USD 26, 9 mil.
Norsk andel i prosent = 0,17 %

2014:
•
•
•

Totalt innkjøp i FN = USD 17,2 mrd.
Norsk andel = USD 27,3 mil.
Norsk andel i prosent = 0,16 %

2015:
•
•
•

Estimert innkjøp i FN = USD18,5 mrd.
Norsk andel = USD 48,3 mil.
Norsk prosentvis andel= 0,26 %
(estimert)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tabell 1: Norske innkjøp til FN

Tabell 2: Norske varer og tjenester i FN

Størst etterspørsel etter tjenester
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Det har vært en tendens i FN å kjøpe inn flere
tjenester enn varer. Komplette løsninger, hvor
produktene er inkludert i tjenesteleveransene,
etterspørres i økende grad. Det er mer
attraktivt for FN-organisasjonene å kjøpe
komplette plug&play løsninger, enn enkeltkomponenter. Innen for eksempel fornybar
energi handler det ikke lenger om å levere
solcelle-paneler, men å utvikle og levere
komplette løsninger for leveranser av strøm.

I tillegg til de store grupperingene kjøpes det
inn en betydelig andel spesialisert utstyr. Salg
under USD 30.000 er ikke spesifisert i FNs
årlige innkjøpsrapport, men er et interessant
mulighetsområde for små og spesialiserte
bedrifter.

Tabell 2 viser at tjenestesektoren fremdeles
utgjør den største andelen av norske bedrifters
salg til FN, men på bare ett år har andelen av
norske varer kjøpt inn av FN økt fra USD 6
millioner til USD 20,8 millioner. Salget av
norske varer har dermed steget med nesten
USD 15 millioner, hvilket er mer enn en
tredobling på bare ett år. Her skal det nevnes
at NOREPS 1 hovedsakelig har støttet innkjøp
av nødhjelpsprodukter i FN. Denne innsatsen
synes å ha en tydelig innvirkning på de norske
tallene for 2015.

8 av 10 organisasjoner listet i Tabell 3 har
kontor i FN-byen. Disse har til sammen kjøpt
norske varer og tjenester for til sammen USD
42,5 millioner.

Ser vi på tjenesteleveranser har ingeniør- og
byggetjenester økt til 45 % av norske tjenester
til FN i 2015 og har dermed gått forbi
administrative og finansielle tjenester (inklusiv
forskning). For produkter var det i år 2013 og
2014 medisinsk utstyr som hadde den største
andelen. I 2015 ser vi at dette har endret seg.
Nye kategorier som fornybar energi utgjør nå
over halvparten av den norske vareleveransen
til FN.
Medisinsk utstyr utgjør fortsatt en stor andel
av varer som selges til FN. Det samme gjør
energiforsyningsutstyr (generatorer, verktøy,
maskineri o.l.) og konstruksjoner (lagerhaller,
boligenheter og andre byggverk). IT-utstyr
utgjør 6,8 % av vareslaget til FN i 2014. Denne
er ikke illustrert som en kategori for seg i 2015,
men er tatt med under "other", som fortsatt
utgjør 14 %.

1

UNHCR, WFP, UNDP, WHO, UNICEF og
UNOPS er de største innkjøperne av norske
varer og tjenester.

Tabell 3: Innkjøp fra norske bedrifter fordelt
på FN-organisasjonene i 2015.
Organisasjoner som UNICEF, UNDP, WHO og
UNOPS har økt sin andel av innkjøp fra Norge
betydelig siden 2014. UNHCR står for det
største innkjøpt av norske varer og tjenester
og økningen av deres innkjøp har vært
betydelig. I 2013 kjøpte organisasjonen norske
produkter for USD 1,43 millioner, mens dette
økte til USD 15,67 millioner i 2015. UNHCRs
innkjøp fra norske bedrifter har dermed blitt
ti-doblet på bare to år. Dette har bidratt til å
øke den totale norske andelen til USD 48,3
millioner.

Les mer om NOREPS i Bilag 2

7

Nedenfor er en liste over de ti største norske
leverandørene av varer og tjenester til FN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

W. Giertsen Energy Solutions AS
O.B. Wiik AS
W Giertsen Hallsystem AS
Astrium Services Enterprise AS
Berg Offshore 1 AS
DNV GL AS
GC Rieber Compact AS
Aircontact AS
Institute of Marine research (IMR)
Norwegian refugee council (NRC)

Norge og resten av norden
Ved å sammenligne Norge med de andre
nordiske landene får vi en forståelse av
potensialet for norske bedrifter. Statistikken
for de nordiske landene fra 2015 blir publisert i
FNs årlige innkjøpsrapport sommeren 2016.
Statistikken i Tabell 4 representerer derfor tall
for 2014.

De fleste av bedriftene er medlemmer i
NOREPS. NOREPS gir råd til bedriftene og
bistår med tilrettelegging for salg til FNmarkedet.
I 2014 ble 4 store kontrakter på over USD 1
million tildelt norske leverandører. I 2015 kom
dette tallet opp i 7 kontrakter. I 2014 var det
90 norske leverandører til FN. I 2015 er dette
tallet økt til 142. 50 nye leverandører er
kommet til på et år.

Den første kolonnen i tabellen viser
markedsandelen i millioner USD, mens den
andre kolonnen viser antall leverandører som
har levert til FN. Den tredje kolonnen viser
antall tildelte kontrakter på over USD 1 million.
Norge og Finland har relativt lik markedsandel
i FN-markedet. Sverige har et større antall
leverandører i markedet, men dette utgjør ikke
en betydelig større markedsandel når det
gjelder omsetning. Danmark skiller seg
derimot ut fra resten og innehar en betydelig
større markedsandel på alle de tre nivåene:
deres totale omsetning er på USD 426,7
millioner, landet har 596 danske leverandører
til FN, samtidig som danske bedrifter innehar
47 kontrakter på over USD 1 million.

Tabell 4: Sammenligning av de nordiske land
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Inngangsportalen for bedrifter
UN Global Marketplace (UNGM) er FNs webbaserte innkjøpsportal. Her legges FNs
offentlige anskaffelser og nye anbud
fortløpende ut. Selv om målet er at alle FNs
organisasjoner skal bruke UNGM til sine
anskaffelser, er dette fremdeles ikke realisert i
praksis. Men, UNGM er allikevel FNs viktigste
portal for innkjøp i dag.
UNGM administreres av UNOPS og skal sikre
en effektiv innkjøpsprosess via en felles
plattform for alle FN-organisasjonene.
Portalen er samtidig en viktig online møteplass
for FNs innkjøpere og potensielle leverandører.
Leverandører må registrere seg på UNGM for
å kunne levere til FN. Når det gjelder norsk
næringsliv, har det vært en jevn stigning av
registreringer på UNGM fra 2009 til i dag. I
løpet av 2016 forventes det at mer enn 200
norske leverandører er registrert på portalen.
UNGM-portalen gjør at vi kan overvåke den
norske interessen til den kommersielle siden

av FN-systemet. Vi kan samtidig følge hvilke
bedrifter som har interesse for FN-markedet
og hvilke sektorer det vises mest interesse for.
I 2015 hadde 194 norske leverandører
registrert seg på UNGM. Dette er et relativt
lavt antall, sammenliknet med de andre
skandinaviske landene. Danmark har over 600
registrerte leverandører. Samtidig er 80 % av

Tender Alert:
Bedrifter som ønsker å bli en FNleverandører kan benytte UNGM
Tender Alert. Tjenesten varsler
bedrifter direkte når relevante
anbud legges opp på UNGM. Kun
37 norske bedrifter benytter denne
tjeneste!
Global Compact:
FN oppfordrer alle leverandører til
å bli medlem av Global Compact
og dermed sikre gode standarter
mennesker og miljø.
www.unglobalcompact.org
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de norske registreringene på UNGM foretatt
av små og mellomstore bedrifter. NOREPS,
under Innovasjon Norge, har gitt direkte
markedsrådgivning eller vært i kontakt med
mer enn halvparten av de registrerte
leverandørene i 2015.
UNGMs
registreringssystem
har
skapt
utfordringer for næringslivet. I 2015 var det
hele 29 norske bedrifter som ikke klarte å
gjennomføre registreringen på UNGM 2. Videre
viser det seg at 42 norske bedrifter ikke er
synlige for FNs innkjøpere fordi de ikke har
gitt nødvendig informasjon, ikke har blitt
godkjent, eller fordi de har foretatt
feilregistrering. UNOPS, som leder UNGM, har
gitt signal om at terskelen for registrering skal
senkes. De som tidligere har blitt avvist, har nå
mulighet til å registrere seg igjen.
Norske myndigheter har adgang til å se hvem
som er registrert og hvem som ikke har
sluttført registreringen. Denne informasjonen
gir en mulighet for spesifisert rådgivning til
bedriftene som er interessert i markedet.
Spesielt små og mellomstore bedrifter som

2

ikke har in-house kompetanse på FN, vil dra
nytte av ytterligere rådgivning og opplæring i
FNs innkjøpsprosser. Det er behov for å gi
bedriftene kjennskap til UNGM, bistå dem
med registrering og øke kunnskapen om FN
som et globalt marked. FNs nordiske
innkjøpsseminar "UN Procurement Seminar" i
København er således en viktig læringsarena
for næringslivet.

Innovasjon i FN
I
følge
Englands
direktorat
for
utviklingssamarbeid er bare 0,7% av
verdens humanitære midler øremerket til
innovasjon.
De siste årene har imidlertid innovasjon blitt et
stadig viktigere område for FN. FNorganisasjoner starter egne innovasjonssentre,
nye programmer for private investeringer, nye
fond for humanitær innovasjon, samt at
samfunnsansvar (CSR) har blitt strategisk viktig
for multinasjonale selskaper. I tillegg har de

Se Bilag 1 for mer informasjon om registrering
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største
hjelpeorganisasjonene
egne
innovasjonsstrategier. Innovasjon er et viktig
redskap for å skape endring og kommer til å
være avgjørende for å realisere FNs
bærekraftsmål innen 2030.

“The United Nations is far more
innovative than we are usually given
credit for – but we are still not
innovative enough. With a new era of
work soon to be upon us, now is the
time to take innovation to the next
level.”
–Ban Ki-Moon

Målet med innovasjonsarbeidet er å levere en
bedre og mer effektiv støtte til utsatte
mennesker verden over. Dessverre er
behovene for assistanse mye større enn hva
det internasjonale samfunnet klarer å levere.
Myndigheter, næringsliv og organisasjoner må
derfor tenke nytt for effektivt å kunne
imøtekomme et stadig økende behov.
Privat sektor har lenge brukt innovasjon som
et redskap til fornyelse, utvikling og
økonomisk vekst. Samtidig er hjelpeorganisasjoner vant til å tilpasse og endre sin
bistand for å imøtekomme behovene til
mennesker i nød.

UNICEF Innovation
UNICEF er en av de førende organisasjoner
innen innovasjon i FN 3. UNICEF har egne
innovasjonsenheter i hele verden, som sikrer
samarbeid
med
eksterne
aktører
og
implementering av prosjekter. Oppgaven til
disse er å identifisere, teste og skalere
teknologier og løsninger som styrker UNICEFs
arbeid for barn. Innovasjonskontoret i New
York fokuserer på fremtidens teknologier,
risikokapital og skalering av løsningene.
Innovasjonsenheten under UNICEF Supply
Division i København fokuserer på produkt
innovasjon.
UNICEF
samarbeider
med
universiteter som Singularity University, Dansk
Teknisk Universitet og Oxford, samt med en
rekke store private selskaper.
UNICEF Innovation Fund:
UNICEF har sitt eget innovasjonsfond.
Formålet med fondet er å investere i open
source teknologi for barn. Fondet tilbyr
innovatører i utviklingsland en samlet
finansieringsmekanisme for å rulle ut innovasjoner. UNICEF har kombinert prinsipper fra
venture-kapital med kompetanse innen
utvikling og investerer i tidlig-fase prosjekter
bygget
av
entreprenører
i
UNICEFs
programland. Den danske regjeringen er en
betydelig investor i fondet.

De ulike FN-organisasjonene har tatt i bruk
ulike metoder for å stimulere nytenkning og
innovasjon. Disse prosessene krever innspill og
samarbeid med myndigheter og det private
næringsliv.
Nedenfor har vi i korte trekk skissert hvordan
de største FN-organisasjonene i FN-byen
jobber med innovasjonsprosesser, samt hvilke
muligheter disse tiltakene gir for norsk
næringsliv.

3

UNICEF har utviklet innovasjonsprinsipper som
følges av de fleste FN-organisasjoner. Se Bilag 3.
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UNDP Innovation
UNDP fokuserer på innovasjon for utvikling
(inno4dev) via 13 mindre innovasjonsenheter
globalt. I 2014 lanserte UNDP "Innovation
Facility" med støtte fra regjeringen i Danmark.
Innenfor dette initiativet tilbys organisasjoner,
og deres samarbeidspartnere teknisk og
økonomisk støtte til å utforske og prøve nye
tilnærminger til stadig mer komplekse
utviklingsutfordringer. Tilskudd fra Innovation
Facility har så langt vært mellom USD 40.000
og 100 000 per initiativ, fokusert på tiltak
knyttet til UNDPs pågående prosjekter og
programmer. UNDP har også investert i
etableringen av en gruppe av sosial
innovasjonseksperter
som
støtter
utekontorene i sine innovative bestrebelser.
Open Innovation Challenge:
I mars 2016 lanserte UNDP en ny policy som
formelt gjør "åpne innovasjonsutfordringer" til
en del av UNDPs innkjøpsregler. Dette er en
strukturert prosess som har til hensikt å finne
fram til nye løsninger. Først identifiseres et
utviklingsproblem, som deretter opprettes og
publiseres online. De mest kapable deltakerne
konkurrerer til slutt om å løse utfordringen.

WFP Innovation
I 2014 startet WFP "Innovation Challenge" som
fokuserer på innovasjoner som har gjort en
positiv forskjell i WFPs innsats for å utrydde
sult. 100 forskjellige ideer fra WFPs
utestasjoner ble sendt inn og disse varierte fra
drivstoffeffektive ovner og påfølgende karbonkreditt trading, til innføring av eksterne mobile
undersøkelser for overvåking av matsikkerhet.
Innovasjonsutfordringen for 2015 har nettopp
blitt lansert.
WFP Innovation Accelerator:

WFP startet en egen "Innovation Accelerator",
støttet av tyske myndigheter, i München i

Unmet investment needs in the
Sustainable Development Goals
are estimated in the range of
USD 3-7 trillion a year in
developing countries alone
with an annual gap estimated at
about USD 2.5 trillion.
–UN SD Report
august 2015. Formålet er å pleie den
innovative kulturen blant WFPs kolleger, og
samtidig samarbeide med eksterne eksperter
fra ulike sektorer og institusjoner. Insentivet
jobber ut fra fire hovedområder:

- On Demand Support: Aktiv formidling av

innovasjonsarbeidet i WFP og tilbud om å
trekke på Acceleratorens kompetanse, nettverk
og prosjektledelse kapasitet internt.
- Ideation & Project Design Bootcamp: En ukes
bootcamp for å hjelpe innovatører med å
identifisere ideer og utforme prosjekter som
løser relevante problemer.
- Sprint Program: Midler og kompetanse som
sikrer første prototype eller en produktlansering i løpet av 3-4 måneder
- Innovation Fund: Midler, prosjektstøtte og
tilgang til relevante nettverk til å prøve eller
skalere innovasjoner
UNHCR Innovation
UNHCR Innovation har til hensikt å skape
innovasjoner for verdens flyktninger. De har
prosjekter i 15 forskjellige land og
hovedkontor i Genève. UNHCR Innovation har
fire forskjellige innovasjonsenheter med hvert
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sitt
fokusområde;
katastrofeberedskap,
utdanning, IT- og kommunikasjon, og
bærekraftige energikilder. Innovasjonsenheten
er støttet av IKEA Foundation. Sammen med
IKEA Foundation har UNHCR startet en social
enterprise "Better Shelter" som leverer modulbaserte, midlertidige boliger til flyktninger.
UNHRC Ideas:
UNHCR
Ideas
er
en
web-basert
idegenererings-plattform
hvor
ansatte,
partnere og flyktninger kan utveksle ideer og
samarbeide om å løse noen av de største
utfordringene som flyktninger og internt
fordrevne står overfor. Plattformen er designet
for å bringe aktører med ulike bakgrunn og fra
ulike sektorer sammen for å dele sine tanker,
bekymringer og ideer for å løse felles
utfordringer. Utfordringer løses gjennom en
fem-trinns-prosess;
stemme
over
løsningsforslag, finne samarbeidspartnere,
ekspertvurdering,
tilbakemelding
fra
lokalsamfunn og til sist en utkåring av vinnere.

bedrifter kan investere i sosiale og
miljømessige prosjekter. Programmet vil være
basert på en profesjonell investeringspolitikk,
som er i tråd med FNs verdier og UNOPS'
oppdrag. For å administrere investeringer og
kapital, vil UNOPS velge en eller flere
profesjonelle forvaltere. Lederen vil være
ansvarlig for å gjøre investeringsbeslutninger
og fordele pengene til kvalifiserte investeringsprosjekter.

UNGM
UNOPS har tatt initiativ til å utvikle en online
plattform der myndigheter kan dele innovative
løsninger og ideer. Myndigheter vil få
mulighet for å dele informasjon om ny
teknologi og løsninger fra sine land. Dette vil
hjelpe FN med å være oppdatert på
teknologisk utvikling og smarte løsninger, uten
å kompromisse med FNs innkjøpsregler.
Organisasjonene ønsker et nøytralt forum der
de enkelte medlemsland tar ansvar for hva
som vises frem.

UNOPS Investment
UNOPS har ikke en selvstendig innovasjonsenhet, men har likevel fokus på innovasjon og
samarbeid med privat sektor. UNOPS
fokuserer på innovasjon ved å gjøre innkjøp i
FN grønnere og mer bærekraftig i partnerskap
med privat sektor.
I følge UNOPS kreves det USD 70 trillioner for
å dekke de globale behovene bare innen
infrastruktur frem til 2050. Bistandsmidler fra
donorland kommer til å dekke en brøkdel av
dette. Fremtidens utviklingsarbeid er derfor
avhengig av private investeringer.
Impact Investment Programme:
UNOPS har nylig opprettet "Impact Investment
Programme" som skal tiltrekke private
investeringer til utviklingsarbeid. Private

Dette er bare noen av de tiltakene for

UNPFA: 10 % of core funding
from the Danish Government to
UNFPA is earmarked for
innovation. UNFPA has
established its own Innovation
unit fund.

innovasjon som finnes i FN-systemet globalt.
Det er mye erfaring og inspirasjon å hente fra
disse, men det finnes veldig få dedikerte
innovasjonsprogram i FN-byen i København.
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UNICEF har gjort mest innenfor innovasjon.
Fraværet av mekanismer som går på tvers av
organisasjonene er stort. Programmene som
finnes er heller ikke etablerte av FN alene. En
rekke aktører fra forskjellige sektorer og
bransjer
har
bidratt
til
å
realisere
programmene. Partnerskap rundt innovasjonstiltak skaper fordeler for alle involverte parter.

Offentlig-privat partnerskap
Hvem er de viktigste partnere for å skape
innovasjon for utvikling? Hvis du spør FNorganisasjonene er svaret klart. Privat sektor
og myndigheter.

Tilgang til FN-markedet
Et partnerskap med FN kan bidra til bedrifters
ivaretagelse
av
samfunnsansvaret
og
bærekraftige investeringer. Dette vil bidra til
økonomisk vekst, sosiale tiltak og forbedringer
for miljøet på samme tid. Flere store selskaper
ønsker å bidra til samfunnsmessig- og
miljømessig utvikling, hvor menneskelig behov
imøtekommes, samtidig som det skapes
økonomisk vekst. Derfor må man synliggjøre
mulighetsrommet i FN for bedriftene og støtte
med kompetansebygging.

Privat sektors involvering er fremtiden for
humanitær bistand. Alle de implementerende
FN-organisasjonene er enig om behovet for å
engasjere næringslivet. Det er mangel på
risikokapital,
partnerskap
og
private
investeringer for å nå bærekraftsmålene.
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Norge har et stort apparat med kompetanse
og ressurser til å bistå norsk næringsliv til å få
nyttiggjort mulighetsrommet i FN spesielt og i
bistandsmarkedet
generelt.
I
denne
verktøykassen inngår NOREPS, som er fokusert
på å hjelpe norsk næringsliv til å ta del i FNmarkedet.

NOREPS er et nettverk leded av Innoasjon
Norge og et sentralt virkemiddel for å fremme
samarbeid og salg mot FN-markedet og
humanitær innovasjon. Mulighetsrommet i FNbyen er stort og gjennom NOREPS og
tilstedeværelsen av Innovasjon Norge og den
norske ambassaden i København, bidrar Norge
til at norske bedrifter får tilgang til dette
markedet.

Eksempel på partnerskap med FN:
UNICEF inngikk en
partnerskapsavtale med norske
Telenor Group i 2014. Det er en femårig avtale som inkluderer
økonomisk støtte og tilgang til mobil
teknologi for å fremme UNICEF’s
arbeid med barns utvikling. Sammen
arbeider de med utvikling av
mobilteknologi og big data for å
beskytte barns rettigheter i asiatiske
land.
Eksempel på gründerbedrift:
EcoCube AS er en nystartet, norsk
bedrift, hvor to arkitekter har utviklet
kost-effektive boliger for
nødhjelpsarbeidere. WFP ønsker å
teste den nye løsningen i felt. I løpet
av 2016 leveres den første
boligenheten til WFP i Etiopia med
støtte fra NOREPS.

FN og hjelpeorganisasjonene er også viktige
bidragsytere
til
produktutvikling
og
innovasjon, da de innehar mye kunnskap og
erfaringer om menneskelige behov. I tillegg vil
organisasjonene være et bindeledd mellom
det
internasjonale
samfunnet
og
lokalsamfunnene under kriser – noe som gjør
de til viktige samarbeidspartnere også for
private aktører.
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Ti tips til din bedrift

6. Har du overblikk over profesjonelle
nettverksgrupper innen din sektor?

Her følger 1o spørsmål din bedrift bør kunne
besvare før den går inn i FN-markedet:

Dette kan både være i Norge og utlandet. I
tillegg bør din bedrift ha overblikk over FNs
cluster-inndeling og hvor din løsning passer
inn.

1. Hvem er din kunde og er det behov for
din løsning i FN?
Løser din bedrift et reelt humanitært eller
utviklingsmessig problem som bidrar til å
oppnå FN-organisasjonens overordnet mål?
2. Leverer din bedrift kost-effektive og
konkurransedyktige løsninger?
FN er prissensitiv og den billigste løsning
vinner ofte anbudet, selv om det i stigende
grad legges vekt på kvalitet og bærekraft
3. Har din bedrift kjennskap til FNs
innkjøpsregler og FNs code of conduct?
Hver FN-organisasjons innkjøpsregler er
offentlig tilgjengelig på nett og code of
conduct finns på un.org.
4. Har du satt deg inn i Innovasjon Norges
tilskuddsordninger og rådgivningstilbud?
Eksempelvis; skattefunn, etableretilskudd,
forskning- og utviklingsmidler, klynger,
NOREPS, risikolån og bedriftsnettverk.
5. Har din bedrift kjennskap til importreglene i utviklingsland?
Vet du at Innovasjon Norge tilbyr
eksportrådgivning til norske bedrifter som vil
inn på utenlandske markeder?

7. Kan din bedrift vise til bærekraft og
hjelpe FN til å bli grønnere?
Størsteparten av FNs leverandører er med i
Global Compact og bidrar derved til flere
samfunns- og miljøbevisste leverandører.
8. Følger din bedrift mulighetene på UNGM
ukentlig?
Din bedrift kan abonnere på Tender Alert
Service på UNGM å få relevante anbud direkte
inn på mailen.
9. Er din bedrift innovasjonsbevisst og
videreutvikler løsninger?
Utlysning av innovasjonsprosjekter finnes
eksempelvis på UNHCR ideas og UNICEF
innovation. Se muligheter for å søke
innovasjonsmidler på Humanitarian Innovation
Fund, Global Innovation Fund og den norske
finansieringsmekanismen
for
helse
og
utdanning, Visjon 2030
10. Er du synlig, tilgjengelig og flink til å
følge opp mot kunden?
Profesjonalitet er ekstremt viktig overfor en
global, institusjonell kunde som FN. Samtidig
må du være synlig på konferanser og
utstillinger rettet mot FN (f.eks. AidEx og
DIHAD).
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Referanseliste
FN-byen:
UNDP: www.undp.org
UN-City: www.un.dk
UNEP: www.unep.org
UNFPA: www.unfpa.org
UNHCR: www.unhcr.org
UNICEF: www.unicef.org
UNOPS: www.unops.org
UNGM: www.ungm.org
UN Global Goals: www.globalgoals.org
UN WOMEN: www.unwomen.org
WFP: www.wfp.org
Norge:
Den norske ambassade: www.norge.dk
Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no
NORAD: www.norad.no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall
NOREPS: www.noreps.no
Norfund: www.norfund.no
Norske klynger: www.nceclusters.no
Innovasjon og Partnerskap:
DFID: https://www.brighton.ac.uk/_pdf/research/centrim/humanitarian-innovation-ecosystemresearch-project-final-report-with-recommendations.pdf
Global Innovation Fund: www.globalinnovation.fund
Horizon 2020: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Humanitarian Innovation Fund: www.elrha.org/hif/home
Innovation at the UN: http://www.unicefstories.org/wp-content/uploads/2013/08/Innovation-in-theUN_04.09.2015-1.pdf
Oxford Humanitarian Innovation Project, OXHIP: www.oxhip.org
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Partnership Guide: http://www.dk.undp.org/content/dam/denmark/docs/The%20Guide.pdf
UN SD Report on Sustainable Development:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2096Chapter%201global%20investment%20requirement%20estimates.pdf
UNDP Innovation Facility:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/innovation/Infographic%201%20%20IF%20at%20a%20glance%20updated.pdf
UNDP Innovation: www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/development-impact/innovation/
UNFPA Innovation: www.unfpa.org/innovation
UNHCR Innovation: www.innovation.unhcr.org
UNICEF Innovation: www.unicef.org/innovation
UNICEF Innovation Fund: www.unicefinnovationfund.org
WFP Innovation: www.wfp.org/innovation
UN Statistical Procurement Reports:
UNGM: www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/StatisticalReport
UN Procurement: http://unps2014.org/wp-content/uploads/2014/06/Day-1_10.20-Doing-Businesswith-the-United-Nations-June-2014-Nordic-Countries.pdf
UN Procurement Seminar 2014: unps2014.org/presentations
Artikler:
http://www.unicef.org/about/execboard/index_79707.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/5/7/What-role-for-the-private-sector-infinancing-the-new-sustainable-development-agenda-.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2016/3/9/Open-Innovation-Challenges-find-newperspectives-and-solutions-to-complex-problems.html
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Bilag 1
Registrering på UNGM på 1, 2, 3
Leverandører registreres på UNGM gjennom utfylling av et webskjema. I alt opererer FN med 3 nivåer
av leverandører; Basis-, Level 1 og Level 2. Informasjonskravet til registrering varierer mellom de tre
nivåene, og er avhengig av verdien av anskaffelsene innenfor hvert nivå. Les mer om de ulike
informasjonskravene nedenfor.
1. Basis-registrering
-Generell informasjon (firmanavn, org.nr, adresse, kontaktinformasjon etc.)
-Informasjon om hvilke land bedriften opererer i.
-Klassifisering av varer og tjenester bedriften tilbyr.
2. Level 1-registrering
-Basis-registrering (som over).
-Dokumentasjon av juridisk status/kapasitet, eksempelvis firmaattest, aksjebrev etc.
-Kontaktinformasjon til min. 3 selvstendige, ikke- tilknyttede, forretningsreferanser.
-Eierskaps- og organisasjonsoversikt m/navn og kontaktinformasjon (herunder kontrollerende
eierinteresser og moder- og datterselskap).
3. Level 2 –registrering
-Basis- og Level 1- registrering (som over).
-Referansebrev fra 3 selvstendige, ikke- tilknyttede kunder/firmaer bedriften har vært leverandør for
innenfor de seneste 12 mnd. Referansebrevene skal være på engelsk, signerte, på offisielt brevpapir,
samt adressert til bedriften som søker om leverandørstatus. Brevene skal inneholde en beskrivelse av
prosjektet/leveransen m/ start og avslutningsdato, samt leveransens totale verdi.
-Godkjente finansregnskap for de 3 seneste årene

Reff: http://www.norge.dk/Norsk/Okonomi-og-naringsliv/United-Nations-Global-MarketplaceUNGM/#.V07tI01f3mI
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Bilag 2
The Norwegian Emergency Preparedness System, NOREPS, is established as a network between the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the Norwegian Red Cross, major Norwegian humanitarian
NGOs, the Norwegian Directorate for Civil Protection and Emergency Planning and 60 Norwegian
suppliers of goods and services.

NOREPS is mandated by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs to strengthen international
emergency preparedness and emergency relief, providing funding to the UN and national
humanitarian actors. A key feature for the funding is prepositioning of relief items in areas such as
water

and

sanitation, shelter

and

protection, nutrition

and

health, sustainable

energy,

telecommunications and logistics. The funding can further enable organisations to pilot new
technology and solutions to increase humanitarian effectiveness.

NOREPS is administered by Innovation Norway, a Norwegian public entity offering services and
financing to boost innovation in Norwegian enterprises. Being part of Innovation Norway NOREPS

fosters innovation in humanitarian operations by supporting innovation and sustainable solutions.
UN agencies and humanitarian organisations utilize the NOREPS network to identify private sector
partners and develop new technology to help overcome challenges and increase effectiveness in
humanitarian operations

Kontaktinformasjon:
NOREPS: Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 Oslo s; +47 22 00 25 00
Leder for NOREPS; Vidar Ellingsen, vidar.ellingsen@innovasjonnorge.no, +47 92 89 80 78
Reff: http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/noreps/about/
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Bilag 3
UN Principals of Innovation
1. Design with the User
• Develop context appropriate solutions informed by user needs.
• Include all user groups in planning, development, implementation and assessment.
• Develop projects in an incremental and iterative manner.
• Design solutions that learn from and enhance existing workflows and plan for organizational
adaptation.
• Ensure solutions are sensitive to, and useful for, the most marginalized populations: women,
children, those with disabilities, and those affected by conflict and disaster.
2. Understand the Existing Ecosystem
• Participate in networks and communities of like-minded practitioners.
• Align to existing technological, legal, and regulatory policies.
3. Design for Scale
• Design for scale from the start, and assess and mitigate dependencies that might limit ability
to scale.
• Employ a “systems” approach to design, considering implications of design beyond an
immediate project.
• Be replicable and customizable in other countries and contexts.
• Demonstrate impact before scaling a solution.
• Analyze all technology choices through the lens of national and regional scale.
• Factor in partnerships from the beginning and start early negotiations.
4. Build for Sustainability
• Plan for sustainability from the start, including planning for long-term financial health i.e.,
assessing total cost of ownership.
• Utilize and invest in local communities and developers by default and help catalyze their
growth.
• Engage with local governments to ensure integration into national strategy and identify highlevel government advocates.
5. Be Data Driven
• Design projects so that impact can be measured at discrete milestones with a focus on
outcomes rather than outputs.
• Evaluate innovative solutions and areas where there are gaps in data and evidence.
• Use real-time information to monitor and inform management decisions at all levels.
• When possible, leverage data as a by-product of user actions and transactions for
assessments.
6. Use Open Standards, Open Data, Open Source, and Open Innovation
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•
•
•
•

Adopt and expand existing open standards.
Open data and functionalities and expose them in documented APIs (Application
Programming Interfaces) where use by a larger community is possible.
Invest in software as a public good.
Develop software to be open source by default with the code made available in public
repositories and supported through developer communities.

7. Reuse and Improve
• Use, modify and extend existing tools, platforms, and frameworks when possible.
• Develop in modular ways favoring approaches that are interoperable over those that are
monolithic by design.
8. Do no harm
• Assess and mitigate risks to the security of users and their data.
• Consider the context and needs for privacy of personally identifiable information when
designing solutions and mitigate accordingly.
• Ensure equity and fairness in co-creation, and protect the best interests of the end end-users.
9. Be Collaborative
• Engage diverse expertise across disciplines and industries at all stages.
• Work across sector silos to create coordinated and more holistic approaches.
• Document work, results, processes and best practices and share them widely.
• Publish materials under a Creative Commons license by default, with strong rationale if
another licensing approach is taken

22

23

NOREPS/Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo S
+47 22 00 25 00
Vidar Ellingsen
Epost: vidar.ellingsen@innovasjonnorge.no
Tlf: (+47) 92 89 80 78
Den norske ambassade, København
Dampfærgevej 10, 4. sal
2100 København Ø
Danmark
Epost: emb.copenhagen@mfa.no
Tlf: (+45) 72 11 19 00
Forsidebilde: TS Photography
Grafer: UNGM; Source 2015 ASR UN Procurement
Innhold: Mathilde Byskov; byskov.mathilde@gmail.com, +47 46899452, +45 26469555

24

NOREPS
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo S
+47 22 00 25 00

