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1. INNLEDNING
Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (20202021), Innst. 2 S (2020-2021), Innst. 8 S (2020-2021) og Stortingets budsjettvedtak
19. desember 2020. I Prop. 1 S (2020-2021) orienterte regjeringen Stortinget om sin
beslutning om å slå sammen Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt
Norge AS (Eksportkreditt Norge) til én ny etat med virkning fra senest 1. juli 2021.
Sammenslåingen er meddelt GIEK og Eksportkreditt Norge i departementets brev
2. september 2020.
I dette tildelingsbrevet meddeler Nærings- og fiskeridepartementet Stortingets budsjettvedtak
for 2021 vedrørende GIEK og departementets styringssignaler til GIEK fram til etaten
avvikles i 2021.
Tildelingsbrevet fastsetter mål, indikatorer og prioriterte tiltak for GIEK i 2021. I brevet er det
forventninger til GIEKs bidrag til å etablere ny etat og avvikling av eksisterende virksomhet.
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Brevet spesifiserer også enkelte andre konkrete aktiviteter og oppdrag for 2021, men gir ikke
en uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. Virksomhetens myndighet, ansvar og
faste oppgaver framgår av Hovedinstruks for styringen av Garantiinstituttet for eksportkreditt
(GIEK) oppdatert med virkning fra15. desember 2020 (heretter Hovedinstruksen). Krav til
forvaltning av GIEKs garantiordninger og midlertidig eierskap er regulert i Regelverk for
GIEKs garantiordninger, oppdatert med virkning fra 1. januar 2021 (heretter Regelverk) og
Retningslinjer for forvaltningen av selskap som staten eier som følge av misligholds- og
gjenvinningssaker i GIEK av 30. juni 2017.
Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende rammer kan bli pålagt
enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det sendes
tillegg til tildelingsbrev.
2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER
Departementets hovedmål er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, innenfor
bærekraftige rammer. For å få til dette er det viktig at norsk næringsliv har god nok
konkurransekraft til å hevde seg i den globale konkurransen. Det er et mål å øke eksport
som bidrar til å øke verdiskapingen i norsk økonomi.
Finansiering er en kritisk faktor ved eksport. Gjennom statlig eksportfinansiering kan kjøpere
av norske kapitalvarer og tjenester få lån og garantier. Tilbudet av langsiktig eksportfinansiering består av lån under eksportkredittordningen og garantier under eksportgarantiordningene. Eksportkredittordningen forvaltes i dag av Eksportkreditt Norge og
eksportgarantiordningene av GIEK.
Regjeringen er opptatt av at de offentlige virkemidlene innrettes slik at de gir best mulig
bistand til norsk næringsliv og at de er lett tilgjengelig. For å gjøre eksportfinansieringstilbudet enklere for næringslivet og mer effektivt, vil regjeringen slå sammen GIEK og
Eksportkreditt Norge til én ny etat med virkning fra senest 1. juli 2021. Tilbudet og
ordningene som GIEK og Eksportkreditt Norge forvalter i dag vil videreføres i den nye
virksomheten. GIEK og Eksportkreditt Norge skal opprettholde tilbudet til næringslivet i
omstillingsfasen. Samtidig skal virksomhetene legge til rette for at sammenslåingen
gjennomføres så effektivt som mulig og bidra til at formålet med sammenslåingen realiseres.
GIEK og Eksportkreditt Norge skal også fortsette å bidra til å gjøre det samlede tilbudet for
eksport og internasjonalisering kjent og tilgjengelig. Det vises for øvrig til punkt 4.1 om
etablering av ny eksportfinansieringsaktør og punkt 4.2 om avvikling av etaten GIEK.
I regjeringens handlingsplan for eksport – "For og med norsk næringsliv" melder regjeringen
om en styrket satsing på arbeidet med eksportfremme, i tettere samarbeid med næringslivet.
Det tas sikte på en ny modell for eksportfremmearbeidet som gjør at offentlige og private
aktører i felleskap kan bidra med finansiering, trekke på hverandres kompetanse og samles
om strategiske eksportsatsinger. Som et ledd i dette arbeidet har regjeringen høsten 2020
hatt en prosess med et eksportpanel, bestående av representanter fra næringslivet, om
fremtidig modell for eksportfremmearbeidet. I 2021 vil regjeringen med bakgrunn i rådene og
med mål om en samfunnsøkonomisk god løsning, vurdere organisering og samarbeid i
eksportfremmearbeidet. En del av vurderingen er å finne gode løsninger for hvordan den nye
eksportfremmeenheten skal samhandle med de andre eksportrettede virkemiddelaktørene,
som utenriksstasjonene, Innovasjon Norge, Sjømatrådet, Norwep og den nye
eksportfinansieringsaktøren.
GIEKs portefølje er i endring, blant annet er en høy andel av søknader og nye garantier
innen både fiskeoppdrett- og fornybare næringer. Samtidig er hoveddelen av porteføljen til
GIEK og Eksportkreditt Norge innen olje, gass og maritime næringer. Markedssituasjonen
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innen disse næringene har de siste årene medført mye oppfølging av utestående lån og
garantier hvor låntaker er eller kan komme i økonomiske vanskeligheter. Som følge av
viruskrisen, svingninger i valutakurs og betydelig fall i oljepris, har situasjonen forverret seg
ytterligere i løpet av våren 2020. Det er viktig at GIEK og Eksportkreditt Norge fortsatt
prioriterer arbeidet med å sikre statens samlede verdier.
For å avhjelpe konsekvenser av viruskrisen, har regjeringen iverksatt en rekke tiltak,
herunder tre midlertidige garantiordninger som GIEK har ansvar for å forvalte. Det er viktig at
GIEK forvalter de midlertidige garantiordningene, samtidig som etaten har god drift av
ordinære ordninger.
GIEK skal i 2021 prioritere:
− å sikre statens samlede verdier. GIEK skal fortsette arbeidet med tett oppfølging av
misligholdsaker og saker med mulighet for mislighold.
− å gjøre det samlede tilbudet for å fremme eksport og internasjonalisering kjent og
effektivt, inkludert for små og mellomstore bedrifter i hele landet
− å sikre god forvaltning av de midlertidige garantiordningene for å avhjelpe konsekvenser
av viruskrisen, samtidig som etaten skal ha god drift av eksisterende ordninger
− å legge til rette for at sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge gjennomføres
så effektivt som mulig og i tråd med formålet om å gjøre tilbudet enklere for næringslivet
og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem

3. MÅL
Formål
GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal oppnås
gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.
Mål
1. GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgarantitilbud
og være et supplement til markedet.
2. GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår.
3. GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige
vilkår.
4. GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved verft i
Norge til bruk i Norge.
5. GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt
inkludert eventuelle tapsfond.
Nedenfor følger omtale av målene og ønskede effekter av målene. GIEK skal fortsette å
innhente informasjon for å gi grunnlag for effektmålinger. GIEK skal, der det er relevant,
samarbeide med Eksportkreditt Norge om innhenting av informasjonsgrunnlag. GIEK trenger
ikke å rapportere om effekter i sin sluttrapport, men informasjonsgrunnlaget vil inngå i
vurdering av måloppnåelse i årsrapporten for ny eksportfinansieringsenhet for 2021, se for
øvrig punkt 4.6. Krav til rapportering i sluttrapporten for 2021 er omtalt i vedlegg 3.
Mål 1 GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig
eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at norske bedrifter vinner eksportkontrakter og på
den måten bidra til økt sysselsetting og produksjon i samfunnet, som igjen bidrar til økt
verdiskaping i norsk økonomi. Garantier gitt under Alminnelig garantiordning (AGO) og
U-landsordningen (ULA) skal bidra til å nå dette målet, jf. resultatkjede 1 i vedlegg 4.
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Ønskede effekter av AGO og ULA og hvordan disse effektene måles følger av tabellen
nedenfor.
Ønskede brukereffekter
Konkurransedyktige
eksportører

Måles ved
Addisjonalitet: Vurdering av og anslag på effekt av
garantier/kortsiktig kredittforsikring på eksport og
utlandsinvesteringer.

Økt norsk eksport

Eksportkontrakter og investeringer i utlandet (beløp og antall)
som følge av tilbud om garanti/kortsiktig kredittforsikring og
utstående garantier under AGO og ULA.
Sammenlikning av utviklingen til bedrifter som bruker GIEKs
ordninger med utviklingen til sammenliknbare bedrifter som
ikke gjør det.
Måles ved

Økt
lønnsomhet/produktivitet
Ønskede
samfunnseffekter
Økt sysselsetting og
produksjon i det norske
samfunnet

Vurdering av og anslag på effekter av garantier/kortsiktig
kredittforsikring på sysselsetting og verdiskaping (justert for
fortrengning).
Ringvirkningsanalyse av sysselsetting og verdiskaping som
følge av GIEKs eksportgarantier/kortsiktig kredittforsikring.

Mål 2 GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at norske skipsverft, offshoreverksteder og annen
relevant virksomhet oppnår byggelån og på den måten bidra til økt sysselsetting og
produksjon i samfunnet, som igjen bidrar til økt verdiskaping i norsk økonomi. Garantier gitt
under garantiordning for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs (Byggelånsgarantiordningen) skal bidra til å nå dette målet, jf. resultatkjede 2 i vedlegg 4. Regjeringen har,
med virkning fra 1. januar 2021, vedtatt å utvide byggelånsgarantiordningen til å inkludere
forskuddsgarantier, jf. punkt 4.2 i Regelverket. Garantiene skal utstedes på markedsmessige
vilkår. Ønskede effekter av byggelånsgarantiordningen og hvordan disse effektene måles
følger av tabellen nedenfor.
Ønskede brukereffekter
Konkurransedyktige
verft/offshoreverksteder/annen
relevant virksomhet
Økt aktivitet ved norske verft,
offshoreverksteder og annen
relevant virksomhet.

Måles ved
Addisjonalitet: Vurdering av og anslag på effekt av
byggelånsgarantier og forskuddsgarantier.
Kontrakter (samlet beløp og antall) som følge av tilbud
om garanti og utstående garantier under
byggelånsgarantiordningen.

Mål 3 GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på
forretningsmessige vilkår
Dette innebærer at GIEK skal medvirke til at kraftintensiv industri skal kunne inngå
langsiktige kraftavtaler på forretningsmessige vilkår gjennom å gi et tilbud av garantier for
slike kraftavtaler. Garantier gitt under garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp
(kraftgarantiordningen) skal bidra til å nå dette målet. Garantier kan stilles både overfor
kraftselger og finansinstitusjoner som er involvert i slike kraftavtaler. Nedenfor følger krav om
rapportering om effekter.
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Ønskede brukereffekter
Kraftintensiv industri inngår
langsiktige kraftavtaler på
forretningsmessige vilkår.

Måles ved
Kvalitativ vurdering av hvorvidt garantiordningen
medvirker til at kraftintensiv industri kan inngå langsiktige
kraftavtaler på forretningsmessige vilkår. Vurderingen
skal blant annet baseres på GIEKs kontakt med aktører i
markedet.

Mål 4 GIEK skal medvirke til markedsmessig finansiering av skip som bygges ved
verft i Norge til bruk i Norge
Dette innebærer at GIEK skal bidra til at redere i Norge oppnår finansiering på markedsmessige vilkår og dermed medvirke til økt aktivitet for verft i Norge. Dette vil igjen kunne
medføre økt aktivitet for underleverandører i Norge. Garantier gitt under garantiordningen for
kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (Skipsgarantiordningen) skal bidra til å nå dette
målet. Garantiene skal utstedes på markedsmessige vilkår. Resultatkjede for skipsfinansieringstilbudet går fram av vedlegg 4. Ønskede effekter av skipsgarantiordningen og hvordan
disse effektene måles følger av tabellen nedenfor.
Ønskede brukereffekter
Verft i Norge vinner
kontrakter
Økt aktivitet ved verft i Norge

Økt aktivitet ved verftenes
underleverandører

Måles ved
Addisjonalitet: Vurdering av og anslag på effekt av
Skipsgarantiordningen på verftenes ordreinngang.
Kontrakter (beløp og antall) som følge av tilbud om garanti
og utstående garantier under Skipsgarantiordningen.
Kontraktene skal også fordeles på beløpsintervall og
skipstyper.
GIEK skal kommentere om verftene som GIEK er i kontakt
med i forbindelse med garantiutstedelse benytter
underleverandørene i Norge. Garantiordningens betydning
for underleverandører i Norge skal vurderes.

Mål 5 GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang
sikt, inkludert eventuelle tapsfond
Dette innebærer blant annet at GIEK har tilstrekkelig kompetanse om og kapasitet til
risikovurdering i den enkelte sak og gjør tiltak for å sikre verdier ved mislighold og for å
begrense endelige tap ved utbetalinger under garantier. Balansekravet er nærmere omtalt i
Regelverket.
Under dette målet skal GIEK vurdere:
• Om den enkelte ordningen forventes å gå i balanse innenfor porteføljens vektede
løpetid og på lang sikt.
• Ressursbruk og resultater gjennom en kort omtale og grafisk framstilling av nøkkeltall.
4.

PRIORITERTE TILTAK OG BESTILLINGER I 2021

4.1

Etablering av ny eksportfinansieringsaktør

GIEK og Eksportkreditt Norge skal slås sammen til én ny etat, som skal være operativ fra
senest 1. juli 2021, jf. tillegg til tildeling- og oppdragsbrev for 2020 fra Nærings- og
fiskeridepartementet til GIEK og Eksportkreditt Norge 2. september 2020. Sammenslåingen
vil skje i form av en virksomhetsoverdragelse. Alle ansatte og eiendeler i GIEK vil overdras til
den nye etaten. Det gjelder også all aktivitet i ordningene GIEK forvalter, inkludert søknader,
tilsagn, utestående ansvar og fordringer. Nærings- og fiskeridepartementet har opprettet et
interimsstyre som har ansvar for sammenslåingen.
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Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å tilrettelegge for en så god omstillingsprosess som
mulig for å etablere et enklere og mer effektivt eksportfinansieringstilbud for norske
eksportbedrifter. Sammenslåingsprosessen gjennomføres i tett samarbeid med styrene og
ansatte i Eksportkreditt Norge og GIEK, interimsstyret og departementet. GIEK og
Eksportkreditt Norge forventes å bidra inn i både interimsstyrets og departementets arbeid
med sammenslåingen i 2021.
Samtidig med sammenslåingsprosessene forventes GIEK og Eksportkreditt Norge å
videreføre normal drift i sine respektive organisasjoner. Tilbudet til næringslivet skal
videreføres også i omstillingsfasen.
Begge virksomheter skal dekke utgifter tilknyttet sammenslåingsprosessen ved egen
ressursbruk. Virksomhetene forventes, i lys av sammenslåingen, å være restriktive med
nyansettelser og å være restriktive med å inngå nye kontrakter i 2021 som binder opp
driftsmidler fremover. Øvre ramme for driftsutgifter til GIEK på kap. 2460 post 24 og tilskudd
til Eksportkreditt Norge som er bevilget på kap. 2429 post 70, skal dekke driftsutgifter i 2021
for både GIEK, Eksportkreditt Norge og den nye enheten. Det som ikke blir benyttet av
Eksportkreditt og GIEK i løpet av første halvår vil overføres til den nye etaten. Fordeling av
administrasjonsutgifter mellom GIEK og den nye etaten i 2021 omtales nærmere i punkt 6
om budsjettvedtak.
Nærings- og fiskeridepartementet understreker behovet for tett dialog mellom de berørte
partene i sammenslåingsprosessen, herunder dersom det skulle oppstå utfordringer
underveis.
4.2

Avvikling av eksisterende virksomhet

Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge til én ny eksportfinansieringsaktør
innebærer at dagens virksomheter skal avvikles. Etter 1. juli 2021 ligger alt ansvar for de
ansatte, behandling av nye søknader, oppfølging av utestående lån og garantier osv. hos
styret i den nye etaten. I utgangspunktet vil dermed styrene i eksisterende virksomheter kun
ha ansvar for å ferdigstille rapportering og avvikle virksomhetene, inkl. delta på styringsmøter
og generalforsamling. Imidlertid har både GIEK og Eksportkreditt Norge meldt inn at de er
avhengige av tredjeparters godkjenning for overføring av låne- og garantiavtaler og
sikkerheter til ny etat før virksomhetene formelt kan oppløses. Dette arbeidet vil kunne trekke
ut i tid også etter 1. juli 2021. Styrene i de eksisterende virksomhetene må i så fall håndtere
dette ved å trekke på ressurser i ny etat. Hvis arbeidet trekker ut i tid kan dette påvirke
tidsløpet for sluttrapportering, avsluttende styringsmøter og endelig avvikling av
virksomhetene. Dersom det vil bli nødvendig med endring av fristene for avviklingsaktivitetene, vil Nærings- og fiskeridepartementet komme tilbake til dette i eget brev.
Siden arbeidet med overføring av låne- og garantiavtaler og sikkerheter kan trekke ut i tid
også etter at den nye etaten er operativ er det behov for å sikre at GIEK og Eksportkreditt
har tilstrekkelige fullmakter til dette. Nærings- og fiskeridepartementet viderefører derfor
enkelte fullmakter for GIEK, se punkt 6.7 i dette brev. Bestemmelser i øvrige
styringsdokumenter som gjelder forvaltning av ordningene, som vil ha betydning for at GIEK
skal få gjennomført overføring av og evt. endringer i avtaler og sikkerheter, videreføres frem
til GIEK er avviklet. Føringene gjelder kun garantier som eventuelt ikke er blitt overført til ny
etat innen 1. juli 2021. Alle føringer i styringsdokumentene som gjelder vilkår for selve
ordningene vil opphøre fra 1. juli 2021.
Departementet anser GIEK som avviklet når det er oversendt en sluttrapport for GIEKs
virksomhet for første halvår 2021. Nærings- og fiskeridepartementet vil ha dialog med GIEK
om gjennomføring av avviklingen. For å kunne gjennomføre alle avviklingsaktivitetene som
gjenstår etter 1. juli, skal GIEK trekke på ressurser i den nye enheten. Videre skal den nye
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etaten dekke administrasjonskostnadene som påløper fra og med 1. juli 2021 knyttet til
avsluttende drift og avvikling av de to virksomhetene.
Sluttrapporten skal ferdigstilles først etter at virksomhetsoverdragelsen fra GIEK til den nye
eksportfinansieringsaktøren er gjennomført. Krav til utforming av sluttrapport fremgår i
vedlegg 3, herunder krav til virksomhetsregnskap og regnskap for alle garantiordningene
som GIEK har ansvar for å forvalte. Frist for å sende sluttrapporten er 31. oktober 2021.
4.3

Ordinært kredittforsikringstilbud for eksport

I tildelingsbrev for 2020 ba Nærings- og fiskeridepartementet GIEK om å opprette et tilbud av
kortsiktig kredittforsikring for eksport til såkalte "non-marketable risks"-land, som et
supplement til markedet. Tilbudet gjelder både re-forsikring og direkte kredittforsikring og kan
ytes under både Alminnelig garantiordning og U-landsordningen. Føringer om tilbudet
fremgår i kap. 3 i Regelverk for GIEKs garantiordninger. Departementet ber GIEK fortsatt
arbeide med å gjøre tilbud av kredittforsikring kjent og tilgjengelig i 2021.
Videre ber departementet GIEK innen utgangen av januar 2021 oversende en rapport om
hvordan tilbudet har fungert til nå, inkludert statistikk om bruk og søknader under tilbudet.
4.4

Forvaltning av midlertidige garantiordninger

4.4.1 Midlertidig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

Garantiordningen for re-forsikring av kredittforsikring ble opprettet i forbindelse med revidert
budsjett for 2020, som et midlertidig tiltak i lys av koronapandemien. Ordningen er nå vedtatt
forlenget frem til 30. juni 2021. Det er også gjort to mindre justeringer i innretningen i
ordningen, der statens garantiandel er redusert til 90 pst. i intervallet 1,8 mrd. kroner til
20 mrd. kroner og prisen for kredittforsikringen er redusert til 58,5 pst., jf. vedlagte regelverk.
Departementet viser for øvrig til krav om rapportering om ordningen i kap. 3 i tillegg til
tildelingsbrev av 22. juni 2020.
4.4.2 Garantiordning for luftfarten

Garantiordning for luftfart ble operativ 31. mars 2020, med grunnlag i Prop. 57 S (2019 –
2020) og Innst. 200 S (2019-2020). Beslutningen kom som følge av den særskilte
situasjonen som flyselskapene står overfor i forbindelse med koronaviruset (covid-19), hvor
flyselskapene som følge av smittevernstiltak i Norge og internasjonalt har mistet store deler
av kundegrunnlaget sitt. For å begrense statens risiko er det stilt krav til selskapenes soliditet
for å kunne benytte seg av garantiordningen. Det er gjort enkelte endringer i ordningen ifm.
Prop. 127 S (2019-2020) og ifm. Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021),
for bedre å tilgjengeliggjøre ordningen for flyselskapene.
Formålet med lånegarantien er å bidra til at flyselskapene kan få tilgang til kortsiktig
finansiering i markedet og at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk krevende
periode. Selskapene kan trekke på ordningen til og med 30. juni 2021. Tilbakebetalingstiden
er maksimalt to år fra det tidligste av (i) tidspunkt for første garantiutstedelse eller (ii) 30. juni
2021.
Det skal rapporteres om status for bruk av ordningen og beste vurdering av forventet
økonomisk utvikling per 30. juni 2021, med frist en måned etter rapporteringstidspunktet.
Den nye etaten skal rapportere per 31. desember 2021, 30. juni 2022 og 31. desember 2022,
med rapporteringsfrist en måned etter rapporteringstidspunktet.
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4.4.3 Garantiordning for banklån til bedrifter

GIEK forvalter garantiordningen for banklån til bedrifter på vegne av Finansdepartementet.
Ordningen er regulert av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og
mellomstore bedrifter, med tilhørende forskrift. Garantirammen er 50 mrd. kroner, og
ordningen ble 12. november 2020 forlenget til å gjelde lån innvilget innen 30. juni 2021. Krav
til regnskapsmessig håndtering av garantiordningen, som er avklart mellom
Finansdepartementet og GIEK, går fram av punkt 5.2 i Hovedinstruksen fra Nærings- og
fiskeridepartementet til GIEK.
Finansdepartementet har i brev 1. april 2020 tildelt tilskudd til administrasjon av ordningen og
stilt krav til rapportering. Eventuelle endringer i tilskudd og krav til rapportering skal meddeles
i egne brev til GIEK. Nærings- og fiskeridepartementet skal ha kopi av GIEKs rapportering til
Finansdepartementet. I tillegg ber Nærings- og fiskeridepartementet om at GIEK omtaler
forvaltning av ordningen i risikorapport 1 for 2021 og i sluttrapporten. Den nye etaten skal
rapportere til Nærings- og fiskeridepartementet om status for forvaltning av ordningen i
årsrapporten for 2021
4.5

Skipsfinansieringstilbudet

Skipsfinansieringstilbudet ble innført som en midlertidig ordning for årene 2018-2020. Det var
en forutsetning ved etablering av skipsfinansieringstilbudet at det skulle evalueres.
Evaluering ble gjennomført høsten 2019. I lys av usikre markedsforhold som følge av
koronakrisen er besluttet å videreføre det midlertidige skipsfinansieringstilbudet som
forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge i 2021.
4.6

Måling av bruker – og samfunnseffekter

Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av at GIEK og Eksportkreditt Norge fortsetter å
innhenter data som grunnlag for måling av bruker og samfunnseffekter. Datagrunnlaget vil
brukes av ny eksportfinansieringsenhet i vurdering av måloppnåelse i årsrapporten for 2021.
Nærings- og fiskeridepartementet forutsetter at ev. avtale med leverandør for innhenting av
informasjonsgrunnlag for måling av bruker – og samfunnseffekter er omforent med
interimsstyre for ny eksportfinansieringsenhet.
4.7

Statistikkbanken for næringspolitiske virkemidler

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at Innovasjon Norge, på oppdrag fra
departementet har etablert en statistikkbank for næringspolitiske virkemidler. Statistikkbanken er offentlig tilgjengelig, og kan også brukes av andre aktører for analyseformål..
GIEK har levert grunnlagsdata til denne statistikkbanken for to av de midlertidige ordningene
og alle de ordinære garantiordningene som GIEK forvalter. Departementet ber GIEK fortsatt
levere inn data til statistikkbanken. Det er lagt opp til at statistikkbanken i første omgang
oppdateres ut første halvår 2021, men oppdraget kan utvides også utover dette hvis
situasjonen i næringslivet tilsier det.
5.

FORUTSETNINGER OG KRAV

Forutsetninger og krav til styring av GIEK og forvaltning av garantiordningene, herunder de
midlertidige garantiordningene, går fram av Hovedinstruksen, Regelverket og i Retningslinjer
for forvaltningen av selskap som staten eier som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i
GIEK. For eksempel er krav til intern styring og kontroll, herunder krav til sikkerhet og
beredskap, angitt i Hovedinstruksen punkt 5.1.
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5.1

Samfunnsansvar inkl. antikorrupsjon

Sammen med Eksportkreditt Norge har GIEK utviklet en praksis for å vurdere påvirkning på
samfunnsansvar m.m. som går utover OECDs anbefalinger. Med samfunnsansvar menes
her at GIEK har et ansvar for påvirkningen som GIEKs virksomhet har på klima og miljø,
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. GIEK skal fortsette å
vektlegge samfunnsansvar, både internt i organisasjonen i arbeid med saker og i det
internasjonale arbeidet, for å bidra til en utvikling i ønsket retning.
FNs bærekraftsmål gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Departementene følger opp
bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. Målene er en rettesnor for
virksomheten til offentlige aktører og spenner over flere sektorer. Det er derfor viktig at GIEK
og Eksportkreditt Norge fortsetter arbeidet på dette feltet, også sammen med andre aktører,
for å oppnå målene på best mulig måte.
Alle bærekraftsmålene kan være relevante i prosjektene som vurderes av GIEK og
Eksportkreditt Norge. Departementet merker seg at GIEK og Eksportkreditt Norge, i lys av
sammensetningen av sine porteføljer og søknadsmasse, fremhever mål nr. 8 om anstendig
arbeid og nr. 14 om bærekraftig hav som særlig relevante.
I årsrapporten for 2021 bes ny etat om å redegjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten
har bidratt til at Norge skal nå bærekraftsmålene, med særlig vekt på de fremhevede målene.
Omtalen skal også beskrive eventuelle utfordringer som ny etat har i det videre arbeidet med
bærekraftsmålene. GIEK bes legge til rette for at ny etat har tilstrekkelig grunnlag for å
rapportere på bærekraftsmålene i årsrapporten for 2021.
5.2

Inkluderingsdugnaden - fellesføring

GIEK skal arbeide for å utvikle rutiner og prosesser for å nå målene for regjeringens
inkluderingsdugnad. Ny virksomhet skal i årsrapporten for 2021 gjøre greie for hvordan
rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp mot
målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Dersom GIEK har hatt tilsettinger i faste
eller midlertidige stillinger i 2021, skal ny virksomhet rapportere i årsrapporten om antall
ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med rapportering om
samlede tilsettinger i faste eller midlertidige stillinger. GIEK og ny virksomhet skal være kjent
med DFØs veiledningsside med råd og veiledning om hvordan inkluderingsdugnaden kan
rapportere i tråd med veiledningen
6.

BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2021

GIEK har ansvar for å planlegge virksomheten i 2021 innenfor de rammer som er gitt i dette
brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i
staten, pkt. 2.2.).
6.1

Garantifullmakter

GIEK gis fullmakt i 2021 til å gi tilbud om nye garantier innenfor følgende rammer for nye
tilbud om garanti, gamle tilbud om garanti, utestående ansvar og fordringer, jf.
romertallsvedtak VII i Prop. 1 S (2020-2021) og romertallsvedtak II i Prop. 1 S Tillegg 1
(2020-2021):
(i 1 000 kroner)
Garantiordning
Beløp
Romertallsvedtak VII i Prop. 1 S (2020-2021)
Ramme for Alminnelig garantiordning, inkludert Gammel alminnelig ordning
145 000 000
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Garantiordning
Ramme for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland
(U-landsordningen)1
Ramme for byggelånsgarantier for skipsbyggingsindustrien
(Byggelånsgarantiordningen)
Ramme for garantier ved etablering av langsiktige kraftkontrakter til
kraftintensiv industri (Kraftgarantiordningen)
Ramme for garantier ved kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge
(Skipsgarantiordningen)
Romertallsvedtak II i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021)
Midlertidig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring
Garantiordning for luftfarten

Beløp
3 150 000
7 000 000
20 000 000
10 000 000

20 000 000
6 000 000

Vedrørende ramme for Alminnelig garantiordning
Under Alminnelig garantiordning har GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor
en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 mrd. kroner.
Oppbygging av fordringer og endringer i valutakurs har stor betydning for ledig kapasitet
under rammen. En stor del av garantiansvaret og fordringene er gitt i dollar og euro, og GIEK
bærer dermed risiko for endringer i valutakurser. Oppbygging av fordringer binder også opp
kapasitet under rammen. For å ha beredskap for raskt å kunne øke rammen under
Alminnelig garantiordning, ble det gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2020
vedtatt midlertidig å utvide rammen for Alminnelig garantiordning med 20 mrd. kroner, fra
145 til 165 mrd. kroner, jf. Prop. 117 S og Innst. 360 S (2019-2020). Økningen var knyttet til
markedssituasjonen våren 2020, herunder konsekvenser av valutasvingninger og økt
fordringsmasse. Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen av markedssituasjonen,
oppbygging av fordringer og valutakursendringer. Utvidelsen av garantirammen for
Alminnelig garantiordning og Gammel alminnelig ordning med 20 mrd. kroner videreføres
derfor i 2021. Nærings- og fiskeridepartementet vil delegere deler av eller hele rammeøkningen til GIEK ved behov. GIEK bes si ifra dersom etaten vurderer at det er behov for å
øke rammen. Det kan ikke legges til grunn at den midlertidige økningen videreføres i 2022.
Dekning av forsikringstilfeller – statlig varekrigsforsikring
Staten kan tilby varetransportforsikring ved krig, krigsfare eller ekstraordinære kriseforhold.
Ved iverksetting av statlig varekrigsforsikring kan Kongen bestemme at det blir opprettet et
styre med leder og så mange medlemmer som Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter.
Styret skal ha ansvaret for den daglige ledelsen og driften av varekrigsforsikringsordningen.
Det skal også være et eget sekretariat. Denne sekretariatsfunksjonen ivaretas av GIEK. I
tilfelle beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring aktiveres, gis det samtykke til at
Nærings- og fiskeridepartementet kan inngå avtaler om forsikringsansvar under
beredskapsordningen innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 mrd.
kroner, jf. romertallsvedtak IX.
6.2

Trekkfullmakt

Følgende trekkfullmakter gjelder for 2021, jf. romertallsvedtak III:
Kap. Post Beskrivelse
2460 90
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Utbetaling iflg. Trekkfullmakt – alminnelig garantiordning
2460 91
Garantiinstituttet for eksportkreditt

(i 1000 kroner)
Beløp
16 000 000

Rammen styres av forholdstallet 1:7, som innebærer at reell ramme begrenses til syv ganger det
beløp som er innestående på grunnfondet.
1
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2460 92

Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordningen
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Utbetaling iflg. trekkfullmakt – skipsgarantiordningen

600 000
150 000

Det vises til Regelverket for omtale av prosedyre som skal benyttes i de tilfellene hvor
trekkfullmakt ikke er tilstrekkelig eller ikke gitt av Stortinget og GIEK ikke klarer å innfri sine
garantiforpliktelser innenfor den aktuelle ordningens økonomi.
6.3

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

GIEK har siden 2015 fått årlig fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med
formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker innenfor alle ordningene.
Fullmakten er videreført i 2021, jf. romertallsvedtak XIII. I 2017 fikk GIEK fullmakt til å
etablere holdingsselskap for å forvalte slike eierandeler under Alminnelig garantiordning, jf.
Prop. 129 S (2016-2017), jf. Innst. 401 S (2016-2017). Eierskapet skal være midlertidig.
Formålet er å gi GIEK handlingsrom til å sikre statens verdier i situasjoner med mislighold.
Det vises for øvrig til Regelverket under punkt 2.4.2. om tapsbegrensning.
GIEK skal forvalte statens eierinteresser i selskaper som staten helt eller delvis eier som
følge av misligholds- og gjenvinningssaker under GIEKs garantiordninger. Dette gjelder også
ovennevnte holdingselskap. GIEK skal legge Retningslinjer for forvaltningen av selskap som
staten eier som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i Garantiinstituttet for
eksportkreditt (GIEK), fastsatt 30. juni 2017, til grunn for sin eierskapsutøvelse. For øvrig
vises det til Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig
verdiskaping.
Det skal være åpenhet knyttet til GIEKs eierskapsutøvelse, eierposisjoner og erverv og
avhending av aksjer og opsjoner.
6.4

Øvrige fullmakter

Det vises til oversikt over øvrige budsjettfullmakter og administrative fullmakter i
vedlegg 2.
6.5

Bevilgninger

Bevilgningene på statsbudsjettet som omhandler GIEK er, jf. romertallsvedtak I:
(i 1 000 kroner)
Kap. Post Beskrivelse
Beløp
900
Nærings- og fiskeridepartementet
72
Tilskudd til beredskapsordninger, andel Beredskapssystem for
varekrigsforsikring
350
2460
Garantiinstituttet for eksportkreditt
24
Driftsresultat:
24.1 Driftsinntekter
-211 000
24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
211 000
51
Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for reforsikring av kredittforsikring
6 500
90
Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning
5 000 000
5460
Garantiinstituttet for eksportkreditt
71
Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning
21 000
72
Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland
2 000
73
Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av
118 000
kredittforsikring
90
Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt
1 000
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Kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt
Post 24 Driftsresultat
GIEKs administrasjonsutgifter dekkes inn av inntekter fra ordningene. For hele 2021 er
overslagsbevilgningen for administrasjonsutgifter ved forvaltning av ordningene GIEK har
ansvar for 211 mill. kroner. Fram til GIEK er avviklet 1. juli 2021 er øvre ramme for
administrasjonsutgifter satt til 98 mill. kroner. Utgifter ved GIEKs drift som påløper etter 1. juli
vil belastes ny eksportfinansieringsenhet.
Post 51 Tilskudd til forvaltning av statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring
Ved etablering av ordningen ble det bevilget 6 mill. kroner i tilskudd til administrasjon av
ordningen, jf. NFDs brev 22. juni 2020 til GIEK. I 2021 er det bevilget ytterligere 6,5 mill.
kroner i tilskudd til GIEK for forvaltning av ordningen. NFD vil utbetale 6,5 mill. kroner til
GIEKs kontonummer 7694 05 68117 innen 20. januar 2020. GIEK skal inntektsføre tilskuddet
på kap. 2460 post 24.
Post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning
På posten føres GIEKs opptrekk av lån for å dekke utbetalinger under Alminnelig
garantiordning. GIEKs opptrekk av lån og tilbakebetaling av lån skal følge "Avtale om lån for
å tilføre likviditet til utbetalinger under Alminnelig garantiordning", jf vedlegg til tillegg til
tildelingsbrev fra NFD 22. juni 2020.
Lånebehovet under Alminnelig garantiordning i 2021 anslås til 5 mrd. kroner. For å ta høyde
for at det kan bli større utbetalinger og dermed større lånebehov i 2021 er det gitt
trekkfullmakt under Alminnelig garantiordning på 16 mrd. kroner, jf. trekkfullmakten.
Kap. 5460 Garantiinstituttet for eksportkreditt
Post 71 Tilbakeføring Gammel alminnelig ordning og Post 72 Tilbakeføring fra Gammel
særordning for utviklingsland
I januar 2021 skal GIEK tilbakeføre 21 mill. kroner (jf. post 71) og 2 mill. kroner (jf. post 72) til
Nærings- og fiskeridepartementets kontonr. 7694 05 18896.
Post 73 Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring
På posten føres statens inntekter under garantiordningen for re-forsikring av kredittforsikring.
Kredittforsikringsselskapene skal innbetale til GIEK. GIEK skal deretter overføre inntektene
under ordningen til NFD. NFD posterer inntektene i statsregnskapet på kap. 5460 post 73.
GIEK skal innen 30. juni 2020 overføre inntekten til NFDs kontonr. 7694 05 18896.
Post 90 Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt
På posten føres tilbakebetaling av lån som er trukket opp under Alminnelig garantiordning.
6.6

Finansielt rammeverk

GIEKs administrasjonsregnskap skal føres etter kontantprinsippet.
GIEK skal føre separate regnskap for de ulike garantiordningene (fondsregnskap). For
følgende ordninger skal GIEK avlegge fondsregnskap i henhold til de statlige
regnskapsstandardene (SRS):
• Alminnelig garantiordning
• Garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland (U-landsordningen)
• Garantiordning for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs
• Garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp
• Midlertidig garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge
For følgende ordninger skal GIEK avlegge fondsregnskap etter kontantprinsippet:
• Midlertidig garantiordning for re-forsikring av kortsiktig kredittforsikring
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•
•

Garantiordning for luftfarten
Lånegarantiordning for bedrifter

6.7

Tildeling

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette
tildelingsbrevet, blir bevilgningene under kap. 900, kap. 2460 og kap. 5460 og fullmaktene
stilt til disposisjon for GIEK til og med 30. juni 2021. Etter 1. juli 2021 og frem til GIEK er
avviklet har GIEK fullmakt til å ta avgjørelser om oppfølging og endring av utestående
garantier inkl. signering av all dokumentasjon knyttet til utestående garantier på vegne av
staten. Fullmaktene gjelder kun garantier som eventuelt ikke er blitt overført til ny etat innen
1. juli 2021.
Med hilsen
Erling Rimestad (e.f.)
ekspedisjonssjef
Julie Rønning
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Kopi: Riksrevisjonen
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VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDEREN FOR 2021
Tabellen nedenfor viser frister i 2021 for innspill til statsbudsjett, statsregnskap og
rapportering til Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) styringsdialog med GIEK, og frister
til Finansdepartementet (FIN), Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring (DFØ).
Dato
Januar-februar
4. januar
4. januar
31. januar

31. januar
26. februar
1. mars
15. mars

Hva
Statsregnskapet 2020 - avslutning
Statsbudsjettet 2022 - konsekvensjustering
Oppdatert informasjon til NFDs styredatabase
Rapport til FIN, med kopi til NFD, om status
for bruk av garantiordning for banklån til
bedrifter og beste vurdering av forventet
økonomisk utvikling per 31. desember 2020.
Rapport om GIEKs tilbud av
eksportkredittforsikring
Utkast til rapport til EFTAs overvåkningsorgan
ESA (om midlertidig garantiordning for reforsikring av kortsiktig kredittforsikring).
Statsbudsjettet 2021 – innspill til
omdisponeringer og tilleggsbevilgninger
Årsrapport for GIEK 2020 (inkl. BSV og
forvaltning av de midlertidige
garantiordningene)

15. mars

Kopi av internrevisjonens årsrapport for 2020

15. mars

Rapport fra en ekstern, uavhengig revisor om
GIEKs forvaltning av garantiordningen for
kraftintensiv industris kraftkjøp er i tråd med
den fastsatte rammen for ordningen
Statsbudsjettet 2021 - risikorapport
Statsbudsjettet 2022 -budsjettforslag
Møte med FIN om porteføljestatus
Årlig rapportering til OECDs
skipsbyggingsgruppe

15. mars
15. mars
Mars
Primo april
Primo april

Oversikt over overenskomster som er inngått
med fremmede stater i 2019 (f.eks. MOUer)

21. april
15. juni
31. oktober

Etatsstyringsmøte (hos GIEK) kl. 10-12
Materiale for beregning av statlig næringsstøtte
Sluttrapport
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Krav
I dette vedlegget
I dette vedlegget
I dette vedlegget
Oppdragsbrev
1.april fra FIN til
GIEK
Tildelingsbrev 2020
19. desember 2019
Tillegg til tildelingsbrev 22. juni 2020
I dette vedlegget
Tildelingsbrev 2020
19. desember 2019
Oppdragsbrev 30.
mars 2020 fra NFD
til GIEK
Oppdragsbrev 1.
april 2020 fra FIN til
GIEK
Tillegg til
tildelingsbrev 22.
juni 2020 fra NFD til
GIEK
Hovedinstruks (pkt.
5)
I dette vedlegget

Vedlegg 3
I dette vedlegget
NFD kaller inn
Følger OECDs mal,
NFD sender separat
bestilling
NFD vil
videreformidle
bestilling fra UD inkl.
mal for innspill
dersom det er
inngått MOUer
I dette vedlegget
I vedlegg 3
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Dato
November

Hva
Avsluttende etatsstyringsmøte

Løpende
Løpende

Status for GIEKs midlertidig eierskap
Status for gjeldsplanens ramme og oversikt
over politiske fordringer
Rapportering i henhold til internasjonale avtaler
(OECD, EØS og WTO)
Oversikt til FIN, med kopi til NFD, over
utbetalinger under barantiordningen for
banklån til bedrifter til FIN.
Rapportering til statsregnskapet

Løpende ved
behov
Innen den 10. i
påfølgende
måned
Innen den 15. i
påfølgende
måned
Syv dager etter
Utkast til statsrådens beretning i selskaper
generalforsamling som GIEK forvalter

Etter
styrebehandling

Februar/mars
2022

Månedsrapport om
• rammeutnyttelse og utvikling i porteføljen
• bruk av trekkfullmakt og prognose
likviditetsbehov.
Utkast til rapport til EFTAs overvåkningsorgan
ESA (om midlertidig garantiordning for reforsikring av kortsiktig kredittforsikring).

Krav
Dato avtales i
etatsstyringsmøtet i
mai
I dette vedlegget
I dette vedlegget

Oppdragsbrev
1.april fra FIN til
GIEK
Årlig rundskriv fra
FIN, og DFØs
nettsider
Pkt. 9 i retningslinjene om GIEKs
forvaltning av
selskap som staten
eier
Sendes senest 31. i
neste måned.

Krav stilles til ny
enhet

Januar-februar 2021: Avslutning av statsregnskapet for 2020
Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 19. november 2020 og FINs rundskriv
R-8/2020 om årsavslutning og frister for innrapportering til det sentrale statsregnskapet for
regnskapsåret 2020. Det gjøres oppmerksom på at GIEK for regnskapsåret 2020 skal
rapportere i kapitalregnskapet om aksjer GIEK har ervervet, i henhold til punkt 3.3.2 Statens
aksjeinteresser i R-9/2017. Aksjer som GIEK erverver skal sorteres under Gruppe 2 i
henhold til rundskrivet.
4 januar 2021: Statsbudsjettet 2022 – Konsekvensjustering
Som innspill til konsekvensjustert statsbudsjett for 2022, skal GIEK rapportere status på
konto pr. 1.1.2020 for Gammel alminnelig ordning og Gammel særordning for utviklingsland.
For Gammel alminnelig ordning (kap. 5460, post 71) skal GIEK rapportere all likviditet ut over
5 mill. kroner. For Gammel særordning for utviklingsland (kap. 5460, post 72), skal GIEK
rapportere all likviditet. Det bes om anslag for årene 2022-2025. GIEK bes videre spille inn
evt. endringer i garantifullmakter, trekkfullmakter og alle budsjettposter for inntekter og
utgifter i punkt 6 i dette brevet.
4. januar 2021: Oppdatert informasjon til NFDs styredatabase
Det ligger informasjon om styrer, råd og utvalg tilknyttet NFD i en egen database, som
oppdateres hvert år. GIEK må derfor oversende oversikt over antall styremøter som er
avholdt i GIEK i foregående år og utgifter/budsjett, samt informasjon om evt. ny
styresekretær, ansattrepresentant, observatør og vara for ansattrepresentant, herunder
navn, fødselsdato, fylke (folkeregister), stilling og oppnevnt dato.
5. mars Statsbudsjettet 2021 – innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger
Medio mai legger regjeringen fram en proposisjon om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger
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på statsbudsjettet for inneværende år. GIEK bes gi innspill til evt. endringer i
garantifullmakter, trekkfullmakter og budsjettvedtak i punkt 6 i dette brevet. Det gjelder også
evt. endringer i øvre ramme for administrasjonsutgifter på kap. 2460 post 24 fram til 1. juli
ved forvaltning av GIEKs ordinære ordninger og anslag på driftsutgifter som vil påløpe etter
1. juli og som vil måtte belastes den nye enheten. I innspillet ber vi GIEK også anslå evt.
endring i anslag på forbruk fram til 1. juli og anslag på utgifter etter 1. juli for de midlertidige
ordningene.
15. mars Statsbudsjettet 2022 – budsjettforslag
GIEK bes spille inn forslag for 2022 til garantifullmakter, trekkfullmakter og anslag på alle
kap. og poster i punkt 6 i dette brevet, med unntak av anslag administrasjonsutgifter på kap.
2460 post 24.
15. mars 2021: GIEKs forvaltning av Kraftgarantiordningen – rapport fra uavhengig
revisor
Rapport fra en ekstern, uavhengig revisor om GIEKs forvaltning av garantiordningen for
kraftintensiv industris kraftkjøp er i tråd med den fastsatte rammen for ordningen. NFD vil
sende en kopi av revisors rapport til ESA.
15.juni 2021: Materiale for beregning av statlig næringsstøtte
FIN beregner hvert år den samlede statlige næringsstøtten. GIEK skal oversende
informasjon om GIEKs ordninger, blant annet anslag for administrasjonsutgifter, erstatninger,
og gjenvinninger for kommende år. GIEK skal ta utgangspunkt i bestillinger om dette fra
foregående år.
Løpende: Krav til rapportering om GIEKs forvaltning av statens eierinteresser
GIEK skal holde NFD oppdatert om endringer i eierposisjoner slik at NFD har en oppdatert
oversikt over den enkelte eierposisjon. Rapporteringen gjelder også eierposisjoner under et
holdingselskap opprettet av GIEK. Rapportering skal foregå etter mal, omforent mellom NFD
og GIEK.
GIEK skal videre orientere NFD snarest mulig om vesentlige saker tilknyttet selskaper staten
gjennom GIEK har eierposisjon i, for eksempel saker med omdømmerisiko for staten eller
GIEK eller saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. Dette gjelder også vesentlige
saker tilknyttet eierposisjoner under et holdingselskap opprettet av GIEK.
Løpende: Status for gjeldsplanens ramme og oversikt over politiske fordringer
GIEK skal, etter nærmere avtale med UD, sende følgende til UD, med kopi til NFD:
• samlet belastning av gjeldsplanens totalramme i forbindelse med ettergivelse av statlige
fordringer gjennom bilaterale avtaler.
• oversikt over passive og avtaleregulerte politiske fordringer som GIEK har utestående
Forslag til rammebelastning for enkeltland skal sendes til UD så snart som mulig etter at nye
gjeldsavtaler er parafert, slik at belastningen kan foretas løpende, land for land.
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VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2021
Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet
Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som
reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i
Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.1.2017. Det vises også til
veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene
nærmere. NFD delegerer med dette følgende fullmakter til GIEK for 2020, med de utdypende
vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2-2.3:
• Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 pst. av bevilgningen på
den aktuelle posten.
• Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret,
forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av Instruks om håndtering av
bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai
2015.
Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i
overensstemmelse med kravene i rundskriv R-110. Det bes om særskilt rapportering om
utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.
Administrative fullmakter
Det vises til følgende:
• NHDs brev av 10. mars 2005 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse
med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved kortvarige
kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere.
• NHDs brev av 16. mars 2006 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for
arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet.
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VEDLEGG 3: KRAV TIL RISIKORAPPORT OG SLUTTRAPPORT
RISIKORAPPORT
Risikorapporten skal bestå av:
Del I: Risiko for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse.
I rapporten skal GIEK også vurdere risiko knyttet til forvaltning av de midlertidige ordningene.
Del II: Risiko i GIEKs portefølje, og skal utformes etter kravene under.
Krav til risikorapport del II
• Statistikk, stresstester og flere ulike scenarioanalyser som bidrar til å synliggjøre og
måle forventingen til og risikoen i GIEKs portefølje. I tillegg til scenarier som tar
utgangspunkt i hele porteføljen, skal GIEK vurdere scenarier hvor det skilles mellom ny
og gammel portefølje.
• Vurdering av om GIEK vil oppnå balansekravet.
• Likviditetsanalyse.
• Redegjørelse om eierposisjoner i selskaper, inkludert hvordan eierskap bidrar til at
relevant garantiordning går i balanse på lang sikt.
SLUTTRAPPORT
GIEK skal levere sluttrapport for første halvår 2021, herunder resultatregnskap og balanse
for administrasjon og for alle ordinære og midlertidige garantiordninger som GIEK har ansvar
for å forvalte. Formålet med rapporten er å få rapportering på bruken ordningene GIEK
forvalter og etatens ressursbruk, få overordnet vurdering av status og vesentlige endringer
siden årsrapporten ble lagt fram, samt læringspunkter som departementet og ny enhet kan ta
med seg videre.
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VEDLEGG 4: RESULTATKJEDER
Ordninger under mål 1 GIEKS garantier for eksportfremme (AGO og ULA)

Ordning under mål 2 Byggelånsgarantiordningen (BYG)

Ordninger under mål 4 Finansieringstilbud i GIEK og Eksportkreditt Norge for kjøp av
skip fra verft i Norge som skal brukes i Norge (Skipsfinansieringstilbudet)
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