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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Stortingets budsjettvedtak for 2018 av hhv. 

11. og 20. desember 2017, jf. Innst. 8 S (2017-2018) og Innst. 5 S (2017-2018) og Prop. 1 S 

(2017-2018) for NFD og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og de forutsetninger 

og krav som gjelder for departementets oppdrag til Eksportkreditt Norge AS i 2018. 

 

Oppdragsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og rapporteringskrav for Eksportkreditt Norge i 

2018. Brevet gir også enkelte føringer og spesifiserer konkrete arbeider og bestillinger med 

leveranse i 2018, men gir ikke en uttømmende oversikt over selskapets oppgaver. 
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Departementet tar forbehold om at selskapet innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli pålagt 

enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det sendes 

tillegg til oppdragsbrev.  

 

2. OVERORDNEDE UTVIKLINGSTREKK 

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 konkurransekraft 

til å hevde seg i den globale konkurransen. Økt konkurransekraft er et av regjeringens åtte 

satsingsområder. Det er et prioritert område for regjeringen å sikre konkurransedyktige 

finansieringsordninger for norsk kapitalvareeksport. Stabile, forutsigbare og konkurranse-

dyktige finansieringsvilkår kan ha stor betydning for om norske bedrifter vinner eksport-

kontrakter eller ikke. Langsiktig finansiering gjennom eksportlån fra Eksportkreditt Norge og 

garantier fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er viktige virkemidler for å fremme 

norsk eksport. Det offentlige eksportfinansieringstilbudet skal være et supplement til 

kommersiell finansiering av eksportkontrakter.  

 

Regjeringen har løpende tilpasset ordningene til behovet for næringslivet, og vil sørge for et 

konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud som fungerer på en god måte. I en tid med store 

endringsbehov i økonomien vil regjeringen prioritere politikk som fremmer omstilling og 

bidrar til å skape nye arbeidsplasser, jf. Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, 

smartere og mer nyskapende (Industrimeldingen). Videre har Stortinget vedtatt, jf. Innst. 8 S 

(2017-2018) og Prop. 1 S (2017-2018) for NFD, at det i 2018 opprettes en midlertidig 

markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene 

skal brukes i Norge i GIEK og Eksportkreditt Norge. Ordningen vil kunne bidra til å skape 

økt aktivitet for verftene og til at kompetanse forblir i Norge. 

 

3. MÅL  

3.1 Målbilde 

Formål 

Eksportkreditt Norge AS har som formål å forvalte statens eksportkredittordning. 

Eksportkredittordningen er en låneordning for finansiering av kapitalvareeksport der 

hensikten er å tilby norske eksportører av kapitalvarer og tjenester konkurransedyktige 

eksportkreditter. 

 

Mål 

Målet for Eksportkreditt Norge er å fremme norsk eksport gjennom konkurransedyktig, 

tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering. 

 

Med konkurransedyktig eksportfinansiering menes det at norske, offentlig støttede, 

kontraktsutløsende eksportkreditter skal tilbys på like gode vilkår som i våre konkurrentland 

og i samsvar med internasjonale avtaler. Eksportkreditt Norge skal bidra til å videreutvikle det 

internasjonale regelverket i samarbeid med departementet og fungere som et fagorgan for 

departementet i relevante eksportpolitiske spørsmål. 
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Med tilgjengelig eksportfinansiering menes et kjent tilbud fra et selskap med godt nasjonalt 

og internasjonalt omdømme. Tilbudet skal omfatte små og mellomstore norske 

eksportbedrifter og selskaper som utvikler ny kunnskap og teknologi. 

 

Effektiv eksportfinansiering innebærer en effektiv organisering og drift av selskapet, inkludert 

søknadsbehandling. Selskapet skal også legge vekt på effektiv risikostyring, bl.a. knyttet til 

prising, etablering og oppfølging av lån. 

 

Eksportkreditt Norge skal rapportere om måloppnåelse i henhold til krav i vedlagte 

rapporteringskalender og oversikt over måleparametere. Det gjøres oppmerksom på at NFD 

legger opp til å justere Eksportkreditt Norges formål som følge av innføringen av den nye 

ordningen.  

 

4. PRIORITERINGER 2018 

Nytt midlertidig låne- og garantitilbud for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 

Gjennom det nye midlertidige lånetilbudet og den nye midlertidige garantiordningen skal det 

kunne gis lån til og garanti for kjøpere av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når disse 

enhetene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Det vises til 

nærmere omtale i Prop. 1 S (2017-2018).  

 

Departementet forutsetter at Eksportkreditt Norge prioriterer å utarbeide og implementerer 

nødvendige interne retningslinjer for lånetilbud, låneutbetaling og forvaltning av lån knyttet 

til det nye tilbudet. Det er også viktig at Eksportkreditt Norge sørger for å ha den 

kompetansen som er nødvendig for å kunne etablere og forvalte det nye lånetilbudet. 

Departementet er i dialog med GIEK og Eksportkreditt Norge for å utarbeide nærmere 

regelverk for ordningene, for å sikre at ordningene drives markedsmessig og i tråd med EØS-

avtalens regler om offentlig støtte. 

 

Før lånetilbudet effektueres må det vedtas endringer i Lov om Eksportkreditt Norge AS 

(eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen. Departementet tar sikte på å 

legge frem forslag til endring av eksportkredittloven for Stortinget våren 2018. Det tas sikte 

på at endringer i forskrift om eksportkredittordningen gjøres gjeldende fra det tidspunktet 

endringer i eksportkredittloven trer i kraft. Departementet ber om at Eksportkreditt Norge tar 

forbehold om dette i sin kontakt med potensielle låntakere.  

 

Departementet vil sende et tillegg til oppdragsbrev til Eksportkreditt Norge når den nye 

endringen i loven trer i kraft. I tillegg til oppdragsbrev vil det fremgå blant annet nye 

rapporteringskrav og nye måleparametere knyttet til tilbudet. Det legges opp til at nye lån tas 

innenfor eksisterende utlånsbevilgning. Eksportkreditt Norge kan foreslå endringer i 

utlånsbevilgningen i forbindelse med revidering av statsbudsjettet for 2018. Departementet 

forutsetter at Eksportkreditt Norge legger opp til løsninger som gjør at selskapet kan 

rapportere separat for henholdsvis eksportlån og lån til kjøp av skip fra verft i Norge som skal 

brukes i Norge. Eksportkreditt Norge må påregne å bidra i arbeidet med ovennevnte. 

 

Sikre statens samlede verdier 

Porteføljen under eksportkredittordningen består i hovedsak av lån tilknyttet olje- og gass og 

maritime næringer. Markedssituasjonen innen disse næringene de seneste årene har ført til at 

Eksportkreditt Norge har opplevd en økning i antall restruktureringer av lån og saker hvor 

låntaker er eller forventes å komme i økonomiske vanskeligheter eller misligholder lånet. 
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Eksportkreditt Norge skal i 2018 prioritere å følge opp sin låneportefølje på en måte som 

sikrer statens samlede verdier. Eksportkreditt Norge skal fortsette å tilstrebe å være 

løsningsorienterte og bevisste på at enkelte av låntakerne er i en vanskelig situasjon.  

 

Samarbeid med GIEK for å øke norsk eksport 

Eksportkreditt Norge og GIEK er ofte involvert i de samme transaksjonene, og begge 

virksomhetene opptrer på vegne av staten. Det understrekes at Eksportkreditt Norge og GIEK 

hver for seg er ansvarlige for de beslutninger som fattes i enkeltsaker.  

 

Det er viktig at Eksportkreditt Norge og GIEK samarbeider for å øke norsk eksport gjennom å 

øke kjennskapen til eksportfinansieringstilbudet blant norske eksportører og gjennom å 

forenkle og effektivisere tilbudet. I dette arbeidet skal det særlig legges vekt på å gjøre 

tilbudet kjent hos små og mellomstore bedrifter (SMB), samt bedrifter innenfor 

fastlandsnæringer og fornybar energi. Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet er 

det viktig at Eksportkreditt Norge og GIEK arbeider med små og mellomstore norske 

bedrifter som eksporterer kapitalvarer og tjenester. Ofte kan SMB sine behov i forbindelse 

med eksportfinansiering skille seg fra større eksportører, og det kan være nødvendig med 

tettere støtte og oppfølging fra Eksportkreditt Norge og GIEK. Samtidig understrekes det at 

offentlig eksportfinansiering skal være et supplement til det private finansmarkedet.  

 

I arbeidet med å effektivisere og forenkle tilbudet skal det legges vekt på områder hvor det er 

størst potensial for å hente gevinster for norske eksportører. Effektivisering og forenkling 

gjennom digitalisering er ønskelig på områder hvor digitalisering oppfattes som 

hensiktsmessig.  

 

Eksportkreditt Norge, GIEK og Innovasjon Norge er viktige aktører i regjeringens arbeid med 

å fremme norsk eksport. Departementet er opptatt av at aktørene kjenner godt til hverandres 

tilbud og samarbeider om å gjøre sine virkemidler kjent og lett tilgjengelig for næringslivet. 

 

Videre er det viktig at Eksportkreditt Norge og GIEK er godt kjent med og følger opp 

regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering Verda som marknad, herunder tiltak 

som gjelder virkemiddelapparatet og eksportfinansiering. 

 

Samfunnsansvar inkl. antikorrupsjon  

Med samfunnsansvar menes her at Eksportkreditt Norge har et ansvar for påvirkningen som 

Eksportkreditt Norges virksomhet har på klima og miljø, menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Det finnes anbefalinger for håndtering av 

samfunnsansvar, korrupsjon og andre elementer som tilhører dagens OECD-tilknyttede avtale 

for langsiktig eksportfinansiering. Sammen med GIEK har Eksportkreditt Norge utviklet en 

praksis for å vurdere påvirkning på samfunnsansvar m.m. som går utover disse anbefalingene. 

Det er viktig for NFD at Eksportkreditt Norge fortsetter å sette fokus på samfunnsansvar, både 

internt i organisasjonen i arbeid med saker og i det internasjonale arbeidet, for å bidra til en 

utvikling i ønsket retning. Norske eksportører beveger seg stadig inn i nye markeder og land 

som vurderes å ha høy risiko, og det gjelder også søknadene Eksportkreditt Norge mottar. I 

denne sammenheng ser departementet positivt på at Eksportkreditt Norge samarbeider med 

GIEK, for å dele kunnskap og erfaringer om oppfølging av saker og problemstillinger knyttet 

til blant annet antikorrupsjon. 
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5. OPPFØLGING AV ARBEIDER OG BESTILLINGER I 2018 

5.1 Oppfølging av arbeider 

Oppfølging av evaluering 

I 2017 ble det gjennomført en evaluering av Eksportkreditt Norge og GIEK. Temaer i 

evalueringen var å belyse GIEK og Eksportkreditt Norges måloppnåelse og om ressursbruken 

er effektiv, både for virksomhetene og for ordningene, og om eksportfinansieringssystemet i 

sin helhet fungerer godt. Evalueringsrapporten fra Oslo Economics ble levert desember 2017. 

NFD vil komme tilbake til hvordan evalueringen skal følges opp. Eksportkreditt Norge og 

GIEK må påregne å bidra inn i det videre arbeidet i 2018.  

Forbedre grunnlag for å måle og vurdere resultater  

Departementet er opptatt av å måle og vurdere resultater av virkemidlene NFD har ansvar for. 

Styringsinformasjonen gir grunnlag for læring og forbedring både i den enkelte virksomheten 

og i styringsdialogen med departementet. Dette gir også viktig grunnlag for å forstå 

virkemidlene i et større perspektiv. 

 

Departementet viser til bestilling i oppdragsbrevet for 2017 om en rapport fra Eksportkreditt 

Norge og GIEK om mulige metoder for å måle samfunnseffekter, og anbefalt løsning som kan 

implementeres fra og med 2018. Eksportkreditt Norge og GIEK oversendte innspill i henhold 

til bestillingen. Departementet vil vurdere innspillet og komme tilbake om saken. 

Eksportkreditt Norge og GIEK må påregne å bidra inn i det videre arbeidet med saken. 

Digitalisering og effektivisering  

Regjeringen har fremholdt digitalisering som et sentralt virkemiddel for økt produktivitet, 

sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I Meld. 

St. 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge, er det understreket at effektiv bruk av IKT 

styrker næringslivets konkurranseevne og øker samfunnets totale produktivitet. NFD 

forventer at Eksportkreditt Norge er godt kjent med regjeringens overordnede politikk for 

hvordan IKT kan utnyttes til samfunnets beste, som blant annet går fram av Meld. St. 27, og 

mer detaljerte pålegg og føringer, som blant annet er formidlet gjennom 

Digitaliseringsrundskrivet H-7/17.  

 

5.2 Bestillinger  

Kartlegging av andre lands eksportfinansieringstilbud 

Det vises til NFDs tillegg til oppdragsbrev for Eksportkreditt Norge for 2017 av 30. juni 2017 

med bestilling til Eksportkreditt Norge og GIEK om en rapport som kartlegger andre lands 

langsiktige eksportfinansieringstilbud, og kortsiktige tilbud der dette er en del av det 

offentlige eksportfinansieringssystemet. Rapporten skal oversendes til NFD innen 6. april 

2018.  

Redegjørelse om eksportfinansieringstilbudet for SMB 

NFD ber om at Eksportkreditt Norge og GIEK i samarbeid utarbeider en redegjørelse for 

hvordan virksomhetene i tiden framover skal jobbe med SMB som eksporterer eller skal 

eksportere kapitalvarer. Departementet er særlig opptatt av at det vurderes om dagens tilbud 

er tilstrekkelig tilgjengelig for SMB og om tilbudet er enkelt å bruke for disse typer bedrifter 

og eventuelt hva GIEK og Eksportkreditt Norge vil gjøre for å sikre et tilpasset, tilgjengelig 

og enkelt tilbud av offentlig eksportfinansiering. I tillegg bes Eksportkreditt Norge og GIEK å 

redegjøre for hvordan man vil sikre at arbeidet både i den enkelte virksomhet og samarbeidet 

mellom de to er tilpasset behovene til SMB, herunder om virksomhetene har tilstrekkelig 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/?ch=1&q=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/?ch=1&q=
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kompetanse til å håndtere slike saker og om det behov for justeringer i arbeidsprosesser. 

Redegjørelsen skal leveres innen 1. juni 2018.  

 

Fakta om andre lands tolkning av grensen mellom kapitalvarer og skip 

GIEK har i tildelingsbrev for 2018 fått i oppgave, innen 14. desember 2018, å oversende et 

faktanotat til NFD om andre lands tolkning av grensen mellom kapitalvarer og skip, basert på 

notifiseringer til OECD knyttet til hovedavtalen og sektoravtalen for skip (SSU) i den OECD-

tilknyttede Arrangement som regulerer langsiktig eksportfinansiering. Eksportkreditt Norge 

skal gi innspill til GIEKs leveranse. Eksportkreditt Norge og GIEK bør i tillegg følge med på 

og ta stikkprøver av notifiseringer til OECD med sikte på å identifisere ulikheter i 

regelverkstolkninger og -praksis, og vurdere behov for å innrapportere dette til NFD.  

 

6. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV 

6.1 Fellesføring 2018: Arbeidslivskriminalitet 

Det vises til rundskriv H-8/17 av 15.12.2017 fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. 

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å 

motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet 

med å fremme et seriøst arbeidsliv. Eksportkreditt Norge skal ved tildeling av oppdrag og i 

oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. 

Eksportkreditt Norge skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte 

kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette 

hensynet. 

 

6.2 Føring: Mangfold og likestilling  

Det er et mål for regjeringen at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg, 

uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering. 

Offentlige myndigheter har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering på sitt 

virkeområde. Det skal tilbys likeverdige tjenester til hele befolkningen. Ansatte bør også 

gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  

 

Departementet understreker at arbeidet for likestilling og mangfold videreføres i 2018, og det 

skal utarbeides strategier og tiltak på dette området. Arbeidet skal omtales i årsrapporten for 

2018 og senere år. Departementet vil følge opp status for virksomhetens arbeid for å fremme 

likestilling og mangfold i styringsdialogen i løpet av året. 

 

Departementet ber Eksportkreditt Norge arbeide for at likestillings- og mangfoldsperspektivet 

er godt ivaretatt i drift, styring og iverksetting av programvirksomheten i Eksportkreditt 

Norge. 

 

7. RAMMER FOR EKSPORTKREDITT NORGES VIRKSOMHET 

Eksportkreditt Norges virksomhet er regulert i eksportkredittloven og forskrift om 

eksportkredittordningen. Forskriften er sammen med den OECD-tilknyttede avtalen 

Arrangement on Officially Supported Export Credits (Arrangement) og dens underavtaler 

blant annet styrende for hvilke kontrakter som kan finansieres og hvilke vilkår som inngår i 

låneavtalene.  
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Departementet har gitt føringer for innretningen av Eksportkreditt Norges virksomhet i 

selskapets vedtekter, Instruks til Eksportkreditt Norge AS om forvaltning av 

eksportkredittordningen og Regelverk for tilskudd til drift av og viderefaktureringer under 

eksportkredittordningen.  

 

I henhold til Instruks til Eksportkreditt Norge om forvaltning av eksportkredittordningen, skal 

ordningen følge de gjeldende krav for statlig styring og økonomiforvaltning som fremgår i 

Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, med 

mindre annet er formidlet skriftlig av staten. I den forbindelse vises det til Vedlegg 3, som 

inneholder en oversikt over unntak Eksportkreditt Norge har fått av Direktoratet for 

økonomistyring (DFØ) fra Bestemmelser om økonomistyring i staten knyttet til forvaltningen 

av eksportkredittordningen.  

 

Det vises for øvrig til omtale om et nytt lånetilbud til kjøp av skip bygget ved verft i Norge til 

bruk i Norge under punkt 4. Prioriteringer ovenfor. Det legges opp til å oppdatere ovennevnte 

styringsdokumenter som følge av implementering av det nye tilbudet.  

 

Som et statsaksjeselskap omfattes Eksportkreditt Norge også av Regjeringens forventninger 

til selskaper med statlig eierandel. Eksportkreditt Norge skal følge Regjeringens føringer og 

forventninger i Eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og 

verdiskapende eierskap.  

 

8. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Departementets oppfølging av statens eierinteresser i selskapet vil skje i generalforsamling, 

hvor bl.a. årsberetning og årsregnskap behandles, samt i det årlige møtet om samfunnsansvar.  

 

For øvrig består den ordinære styringsdialogen mellom departementet og Eksportkreditt 

Norge av følgende faste møter og hoveddokumenter: 

 Departementets oppdragsbrev 

 Halvårige kontaktmøter og tilhørende referater 

 Selskapets årsrapport 

 Selskapets risikorapporter 

 

Eksportkreditt Norge skal varsle departementet snarest mulig ved vesentlige avvik. Vesentlige 

avvik er avvik som truer måloppnåelse, forbruk/inntekter i henhold til tildelte budsjettrammer, 

og overholdelse av lover og regler. Selskapet bør orientere departementet snarest mulig om 

saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. 

 

Vedlagt følger en oversikt over leveransene som skal leveres til departementet i 2018 

(Vedlegg 2 – Rapporteringskalender 2018). Departementet viser til at det i tillegg vil komme 

andre bestillinger bl.a. i tilknytning til internasjonal regelutvikling i OECD og IWG.  

 

9. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2018 

9.1 Budsjettvedtak 

For 2018 er bevilgningene til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen som 

Eksportkreditt Norge forvalter fordelt som følger (i 1000 kroner), jf. Stortingets vedtak i 

samsvar med romertall I i Prop. 1 S (2017-2018):   
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(i 1000 kroner) 

Kap Post Beskrivelse Saldert 2018 

2429 70 Tilskudd 112 435  

2429 71 Viderefakturerte utgifter 200 

2429 90 Utlån 7 000 000 

  Sum kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS 7 112 635 

    

5329 70 Gebyrer m.m.   20 000 

5329 90 Avdrag på utestående fordringer  6 700 000 

  Sum kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS  6 720 000 

     

5629 80 Renter  1 800 000 

  Sum kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen  1 800 000 

 

For samtlige bevilgninger til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen som selskapet 

forvalter, gjelder vilkår, forutsetninger og retningslinjer som er omtalt i Statsbudsjettet for 

2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 5 S (2017-2018) og Innst. 8 S (2017-2018). NFD 

understreker at Eksportkreditt Norge har ansvar for å planlegge virksomheten i 2018 slik at 

det statlige tilskuddet strekker til for hele budsjetterminen (jf. Reglement for økonomistyring i 

staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.). Det skal ikke foretas 

disposisjoner i løpet av 2018 som gjør det nødvendig å fremme forslag om 

tilleggsbevilgninger knyttet til Eksportkreditt Norges tilskudd.  

 

Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan 

overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt 

eksplisitt fullmakt om noe annet. Vi minner om at departementet og Riksrevisjonen kan 

iverksette nærmere kontroll med at statstilskuddet benyttes etter forutsetningene. 

 

9.2 Nærmere om budsjettvedtak knyttet til tilskudd til Eksportkreditt Norge  

Kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 70 Tilskudd 

Det er for 2018 bevilget 112 435 000 kroner i drifts- og investeringstilskudd til Eksportkreditt 

Norge. Tilskuddet skal dekke alle utgifter forbundet med administrasjon av selskapet og 

forvaltningen av utlånsvirksomheten. Det inkluderer også utgifter forbundet med dialogen 

med eier, oppdragsgiver og andre offentlige virksomheter. Tilskuddet dekker også utgifter 

knyttet til enkelte lån dersom det ikke er rimelig at kostnadene viderefaktureres i sin helhet til 

låntaker.  

 

Bevilgningen overføres i like store kvartalsvise beløp til Eksportkreditt Norge sitt 

kontonummer, 3201.33.40217. Midlene overføres slik at de er disponible for Eksportkreditt 

Norge senest ved inngangen til hvert kvartal. 

 

Det vises for øvrig til Regelverk for tilskudd til drift av og viderefaktureringer under 

eksportkredittordningen.  

 

9.3 Nærmere om budsjettvedtak knyttet til eksportkredittordningen  

Kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 71 Viderefakturerte utgifter 

Det er for 2018 bevilget 200 000 kroner til viderefakturerte utgifter under eksport-

kredittordningen. Eksportkreditt Norge skal over egen drift dekke utlegg som påløper i 

tilknytning til enkeltlån og som viderefaktureres til låntaker. Selskapet mottar også refusjon 
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for disse utleggene. Ettersom utleggene ikke er garantert av tredjeparter, kan det påregnes 

enkelte mindre tap.  

 

Bevilgningen på posten skal dekke akkumulerte tap for slike utlegg, året etter at tapene 

inntreffer. Bevilgningen for viderefakturerte utgifter for 2018 skal dekke akkumulerte tap i 

2017. Det vises for øvrig til Regelverk for tilskudd til drift av og viderefaktureringer under 

eksportkredittordningen. 

 

Kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån  

Det er bevilget 7 mrd. kroner til utlån under eksportkredittordningen i 2018. Utbetalinger 

føres direkte i statsregnskapet (kapitalregnskapet) av Eksportkreditt Norge.  

 

Bevilgningen under posten skal dekke utbetalinger i forbindelse med avgitte tilbud for nye 

eksportlån, delutbetalinger av lån som er under opptrekk, og vederlag for overtagelse av lån i 

henhold til fullmakter i forskrift om eksportkredittordningen. I henhold til Prop. 102 L (2011-

2012) har Eksportkreditt Norge anledning til å videreføre hele eller deler av Eksportfinans 

ASAs lån som kommer til marginreforhandling. Videre kan posten brukes til midlertidige 

utlegg for å sikre statens verdier i tilfeller hvor låntaker har betalingsproblemer og/eller 

misligholder. Posten skal også benyttes til ev. låneutbetalinger i henhold til §6 (3) i forskrift 

om eksportkredittordningen. 

 

Utlånene skal bokføres i statsregnskapet (kapitalregnskapet) og verdien av lånene skal 

omvurderes og justeres for valutakursendringer. Verdien av lånene skal nedskrives/oppskrives 

for urealisert valutatap eller urealisert valutagevinst.  

 

Kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 70 Gebyrer m.m. 

Det er bevilget 20 mill. kroner i gebyrinntekter i 2018. Innbetalingene føres direkte i 

statsregnskapet av Eksportkreditt Norge. 

 

Det vises til forskrift om eksportkredittordningen for omtale av hvilke kostnader som skal 

belastes låntaker. Videre vises det til at markedslån skal prises kommersielt. Det innebærer at 

det for markedslån kan tas gebyrer i tråd med markedspraksis for tilsvarende lån. Eksport-

kreditt Norge skal som hovedregel ta gebyrer både for CIRR-lån og markedslån, og 

gebyrnivået skal ikke være avhengig av låntakers rentevalg. Gebyrene skal innbetales direkte 

fra låntaker til statens kontoer. 

 

Kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Avdrag på utestående fordringer 

Det er bevilget 6,7 mrd. kroner til avdrag fra lån under eksportkredittordningen i 2017.  

 

Innbetalinger føres direkte i statsregnskapet av Eksportkreditt Norge. Avdragene skal posteres 

slik at posten reflekterer forventet innbetaling målt i norske kroner, inkludert opp- og 

nedskrivninger som følge av valutakurssvingninger etter utbetalingstidspunktet.  

 

Kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen, post 80 Renter  

Det er bevilget 1,8 mrd. kroner til renter på lån under eksportkredittordningen for 2018. 

Innbetalinger føres direkte i statsregnskapet av Eksportkreditt Norge. Beregning og 

innbetaling av renter skal skje i henhold til forskrift om eksportkredittordningen.  
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9.4 Budsjettfullmakter 

Departementet gir med dette Eksportkreditt Norge fullmakt til å overskride bevilgningen 

under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den 

statlige eksportkredittordningen, men slik at samlede låneutbetalinger i 2018 ikke overstiger 

37 mrd. kroner, jf. Stortingets vedtak i samsvar med IV, 3 i Prop. 1 S (2017-2018) for NFD. 

Videre gis Eksportkreditt Norge med dette fullmakt til å gi tilbud (tilsagn) om lån i tråd med 

selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme, jf. Stortingets vedtak i 

samsvar med XI, 3 i Prop. 1 S (2017-2018) for NFD.  

 

 

Med hilsen 

 

Jan Farberg (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

 

 Sigbjørn Aabø  

 fung. avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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VEDLEGG 1: RAPPORTERINGSKALENDER FOR 2018  

Dette vedlegget sammenfatter kjente rapporteringskrav og tidsfrister i 2018 fra Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD). 

 

Rapporteringsbehovet kan endre seg bl.a. som følge av at behovene til NFD endres. 

Eksportkreditt Norge (EK) skal i slike tilfeller bli særskilt informert.  

 

For hvert punkt er det angitt i parentes hvem rapporteringen skal sendes til.  

Innhold rapporteringskalender 

 

1. Rapportering i forbindelse med Statsbudsjettet .............................................................. 11 

2. Rapportering i forbindelse med Statsregnskapet og Kapitalregnskapet ......................... 13 

3. Rapportering på mål og resultater ................................................................................... 14 

4. Øvrig rapportering .......................................................................................................... 15 

5. Tentative tidspunkt for kontaktmøter i 2018 .................................................................. 16 

6. Rapporteringskalender for 2018 - tidsfrister ................................................................... 16 

 

1. RAPPORTERING I FORBINDELSE MED STATSBUDSJETTET  

2. januar 2018 Konsekvensjustert budsjett 2019-2022 (NFD) 

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2019-2022. Tallene danner 

grunnlaget for departementets innspill til regjeringens marskonferanse. Tallene skal stå på 

endringsform med utgangspunkt i vedtatt (saldert) budsjett for 2018. I oppstillingen skal det 

ikke tas høyde for prisstigning. Endringer som oppstår i perioden skal kommenteres. Det skal 

utarbeides konsekvensjustert budsjett/langtidsbudsjett for alle bevilgninger knyttet til 

eksportkredittordningen som EK forvalter, samt tilskuddet som EK mottar for forvaltningen 

av ordningen:  

 Kap. 2429, post 70 Tilskudd, post 90 Utlån, og post 71 Viderefakturerte utgifter 

 Kap. 5329, post 70 Gebyrer m.m. og post 90 Avdrag på utestående fordringer 

 Kap. 5629, post 80 Renter  

 

1. februar 2018 Innspill til revidert budsjett 2018 (NFD) 

EK bes om å redegjøre for ev. reviderte anslag for inn- og utbetalinger under 

eksportkredittordningen. Det skal angis hvilke forutsetninger som er endret siden det 

opprinnelige budsjettinnspillet, og som forklarer de endrede anslagene. 

 Kap. 2429, post 71 Viderefakturerte utgifter og post 90 Utlån  

 Kap. 5329, post 70 Gebyrer og post 90 Avdrag på utestående fordringer 

 Kap. 5629, post 80 Renter  

 

 EK bes også om å redegjøre for ev. ekstraordinære behov for tilleggsbevilgninger i 2018 

knyttet til kap. 2429, post 70. Ev. forslag må inneholde: 

 Redegjørelse for økningen i utgifter i forhold til forutsetningene.  

 Hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene.  

 

22. mars 2018. Statsbudsjettet for 2019, budsjettinnspill (NFD) 

Selskapet bes om å utforme et budsjettforslag som omfatter samtlige budsjettposter for EK og 
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eksportkredittordningen. Budsjettforslagene skal forklares. Tallene danner grunnlaget for 

departementets innspill til regjeringens augustkonferanse. Forslaget om tilskuddsbevilgning til 

EK, kap. 2429, post 70, skal utarbeides etter følgende lest:  

 Utfordringer/strategier/målsettinger for 2019.  

 Konkret budsjettforslag for 2019 (i 2018-prisnivå), inkl. en oversikt med oppstilling av 

regnskapet for 2017, vedtatt budsjett for 2018 og budsjettforslaget for 2019. Usikkerhet 

knyttet til budsjettforslaget skal kommenteres. 

 

20. september 2018. Innspill til endringer i statsbudsjettet 2018, budsjettinnspill (NFD) 
EK bes om å redegjøre for ev. reviderte anslag for inn- og utbetalinger under 

eksportkredittordningen. Det skal angis hvilke forutsetninger som er endret siden det 

opprinnelige budsjettinnspillet, og som forklarer de endrede anslagene. 

 Kap. 2429, post 71 Viderefakturerte utgifter og post 90 Utlån  

 Kap. 5329, post 70 Gebyrer og post 90 Avdrag på utestående fordringer 

 Kap. 5629, post 80 Renter  

 

EK bes også om å redegjøre for ev. ekstraordinære behov for tilleggsbevilgninger i 2018 

knyttet til kap. 2429, post 70. Ev. forslag må inneholde: 

 Redegjørelse for økningen i utgifter i forhold til forutsetningene.  

 Hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene.  

 

1. november 2018. Satsingsforslag for 2020-budsjettet (NFD) 

EK bes om å oversende eventuelle innspill til større satstingsforslag, som et ledd i 

departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse. NFD ber om at 

eventuelle forslag vurderes opp mot relevant internasjonalt regelverk, herunder den OECD-

tilknyttede avtalen "Arrangement on Officially Supported Export Credits" og EØS-avtalens 

regler om offentlig støtte. Nedenfor følger øvrige krav til informasjon i innspillet: 

 

Oppsummering  

 Kort oppsummering av satsingsforslaget, 2-5 linjer og maks 1/2 side. 

 Tiltakets formål og varighet.  

 Utgifter i 2020 og hvert av de påfølgende tre år, med en oversiktlig framstilling av de 

økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket.  

o Kapittel og post på NFDs område 

o Eventuell merverdiavgift som påløper (posteres på FINs kap/post) 

o Evt. andre kapitler og poster som blir påvirket. 

 

Tilleggsopplysninger  

Alle satsingsforslag skal inneholde kortfattede svar på de seks spørsmålene i kapittel 2-1 i 

utredningsinstruksen:  

 

1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 

2. Hvilke tiltak er relevante? 

3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene? 

4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt? 

5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor? 

6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 
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DFØ har utarbeidet en veileder om hvordan disse spørsmålene kan besvares: 

https://dfo.no/documents/foa/publikasjoner/veiledere/veileder-til-utredningsinstruksen-v1.pdf 

 

For forslag som ventes å ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger skal det også utarbeides 

en samfunnsøkonomisk analyse.  

 

Det skal utarbeides gevinstoversikt, der det er relevant for forslaget. En gevinstoversikt skal gi 

oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et prosjekt og sentrale forutsetninger for at 

disse gevinstene skal kunne realiseres. Dette kan bygge videre på svarene på spørsmål 4 og 6. 

 

Ved behov, skal tilleggsopplysningene også omfatte gjennomført/planlagt utredningsprosess 

bak forslaget, inkl. kontakt med berørte parter. 

 

2. januar 2019. Konsekvensjustert budsjett 2020-2023 (NFD) 

Konsekvensjustert langtidsbudsjett skal utarbeides for årene 2020-2023. Tallene danner 

grunnlaget for departementets innspill til regjeringens marskonferanse. Tallene skal stå på 

endringsform med utgangspunkt i vedtatt (saldert) budsjett for 2019. I oppstillingen skal det 

ikke tas høyde for prisstigning, og endringer som oppstår i perioden, skal kommenteres. Det 

skal utarbeides konsekvensjustert budsjett/langtidsbudsjett for alle bevilgningene knyttet til 

eksportkredittordningen som EK forvalter, samt tilskuddet som EK mottar for forvaltningen 

av ordningen:  

 Kap. 2429, post 70 Tilskudd, post 90 Utlån, og post 71 Viderefakturerte utgifter 

 Kap. 5329, post 70 Gebyrer m.m. og post 90 Avdrag på utestående fordringer 

 Kap. 5629, post 80 Renter  

 

2. RAPPORTERING I FORBINDELSE MED STATSREGNSKAPET / 

KAPITALREGNSKAPET 

Innen den 15. hver måned. S-rapport (Direktoratet for økonomistyring (DFØ)) 

Rapport til det statlige bevilgningsregnskapet i DFØ som viser utbetalte lån, innbetalte 

avdrag, gebyrer og renter under eksportkredittordningen den enkelte måned, skal skje innen 

den 15. påfølgende måned. Rapporteringen skal skje på de kapitler og poster som Stortinget 

har fastsatt for ordningen og skal følge Økonomiregelverkets bestemmelser.  

 

1. februar 2018. Kapitalregnskapet for 2017 (NFD) 

EK skal utarbeide en oversikt over eksportkredittordningens inngående balanse, bevegelser i 

løpet av året og utgående balanse i 2017. Oversikten skal utarbeides etter mal fra NFD. Det 

vises til Finansdepartementets rundskriv om innrapportering til statsregnskapet for 2017:  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r

-9-2017.pdf 

 

13. februar 2018. Forklaringer til budsjettavvik i 2017 (NFD) 

Det skal redegjøres for vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, både for utgifts- og 

inntektskapitler. Som en hovedregel bør det gis forklaring på alle avvik større enn +/- 5 pst., 

men spesielle forhold kan tilsi at også mindre avvik skal forklares. Det vises til nevnte 

rundskriv fra Finansdepartementet om innrapportering til statsregnskapet for 2017:  

https://dfo.no/documents/foa/publikasjoner/veiledere/veileder-til-utredningsinstruksen-v1.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r-9-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r-9-2017.pdf
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r

-9-2017.pdf 

 

3. RAPPORTERING PÅ MÅL OG RESULTATER 

Innen den 20. hver måned. Månedsrapport (NFD) 

Månedsrapport skal leveres til NFD innen den 20. påfølgende måned. Månedsrapporten skal 

inneholde informasjon om viktige hendelser i perioden inkl. nøkkeltall for utlånsvirksomheten 

og utsatte engasjementer. Kvartalsvis skal EK supplere månedsrapporten med tre 

måleparametere og informasjon om status for driftsregnskapet. Måleparametere til utvidede 

månedsrapporter er vedlagt i oversikt over måleparametere, jf. vedlegg 1. 

 

22. mars 2018. Risikorapport om Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen for 

2018 og følgende år (NFD) 

Risikorapporten skal utformes etter mal fra DFØ og inneholde styrets vurdering av risiko for 

resten av året og for det følgende året gitt at årets mål blir videreført. Det skal identifiseres 

risikofaktorer knyttet til selskapets mål, inkl. nøkkelbegrepene "konkurransedyktig" 

"tilgjengelig" og "effektiv", og til eksportkredittordningen. Videre skal det identifiseres 

risikofaktorer knyttet til områder som i oppdragsbrevet for 2018 er trukket frem som 

prioriteringer og krav som er satt for selskapet, herunder overholdelse av lover og regler, 

pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning. Sannsynligheten for at risikofaktoren 

inntreffer og konsekvensen dette vil ha for måloppnåelse/kravinnfrielse, skal anslås i henhold 

til mal fra DFØ. For faktorer med høy/kritisk risiko, skal det foreslås tiltak for å redusere 

risiko. Det skal anslås hva gjenværende risiko ved risikofaktoren er, gitt at det foreslåtte tiltak 

blir gjennomført. 

 

Det skal vurderes i hvilken grad det samlede risikobildet påvirker selskapets måloppnåelse, og 

om selskapet, hensyntatt risikovurderingene og tiltak for å redusere risiko, vil nå sitt mål for 

gjeldende periode. Det skal også vurderes i hvilken grad det samlede risikobildet påvirker 

selskapets arbeid med områder som i oppdragsbrevet for 2018 er trukket frem som 

prioriteringer.  

 

I risikorapporten skal det også fremkomme informasjon og beregninger om risikoen i 

selskapets garantistportefølje. Hvordan beregningene er gjennomført skal forklares. Risikoen i 

selskapets garantistportefølje skal kommenteres.  

 

30. mars 2018. Årsrapport for 2017 (NFD, med kopi til Riksrevisjonen) 

Årsrapporten skal utformes i henhold til lovkrav for aksjeselskaper, og i henhold til 

Regjeringens føringer for selskaper med statlig eierandel, jf. Meld. St. 27 (2013-2014) Et 

mangfoldig og verdiskapende eierskap (Eierskapsmeldingen). I tillegg skal det i henhold til 

måleparametere i Vedlegg 2 vurderes i hvilken grad selskapet har nådd målene som ble satt 

for 2017, status for og utviklingen av utlånsporteføljen i 2017 og resultatene fra 

lønnsomhetsberegningen for 2017. Resultatene skal kommenteres, og det skal redegjøres for 

hva som er årsaken til eventuelle over- og underskudd på driftsbudsjettet. Selskapet skal 

vurdere og kommentere måloppnåelse i 2017 på et samlet sted i årsrapporten. Videre skal 

selskapets arbeid med områder som i oppdragsbrevet for 2017 er trukket frem som 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r-9-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/arlige/2017/r-9-2017.pdf
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prioriteringer kommenteres på et samlet sted (her kan det henvises til andre deler av 

årsrapporten). EK er ikke omfattet av krav til utforming av årsrapporter for statlige 

virksomheter, jf. punkt 1.5.1. i Bestemmelser om økonomistyring i staten.  

 

I tillegg skal EK i årsrapporten for 2017 gjøre rede for iverksatte og planlagte 

effektiviseringstiltak. I redegjørelsen skal det fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av 

arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan 

effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte 

områder.  

 

I tillegg bes EK om å rapportere på næringsfordelingen av utestående portefølje fordelt på 

henholdsvis olje- og gass, fornybar energi og annen industri og øvrige næringer, samt å 

synliggjøre andelen skip og skipsutstyr innenfor de nevnte kategoriene. 

 

20. september 2018. Risikorapport om EK og eksportkredittordningen for 2019 og 

videre (NFD) 

Risikorapporten skal utformes etter mal fra DFØ og inneholde styrets vurdering av risiko for 

resten av året og for det følgende året gitt at årets mål blir videreført. Det skal identifiseres 

risikofaktorer knyttet til selskapets mål, inkl. nøkkelbegrepene "konkurransedyktig" 

"tilgjengelig" og "effektiv", og til eksportkredittordningen. Videre skal det identifiseres 

risikofaktorer knyttet til områder som i oppdragsbrevet for 2018 er trukket frem som 

prioriteringer og krav som er satt for selskapet, herunder overholdelse av lover og regler, 

pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning. Sannsynligheten for at risikofaktoren 

inntreffer og konsekvensen dette vil ha for måloppnåelse/kravinnfrielse, skal anslås i henhold 

til mal fra DFØ. For faktorer med høy/kritisk risiko, skal det foreslås tiltak for å redusere 

risiko. Det skal anslås hva gjenværende risiko ved risikofaktoren er, gitt at det foreslåtte tiltak 

blir gjennomført. 

 

Det skal vurderes i hvilken grad det samlede risikobildet påvirker selskapets måloppnåelse, og 

om selskapet, hensyntatt risikovurderingene og tiltak for å redusere risiko, vil nå sitt mål for 

gjeldende periode. Det skal også vurderes i hvilken grad det samlede risikobildet påvirker 

selskapets arbeid med områder som i oppdragsbrevet for 2018 er trukket frem som 

prioriteringer.  

 

I risikorapporten skal det også fremkomme informasjon og beregninger om risikoen i 

selskapets garantistportefølje. Hvordan beregningene er gjennomført skal forklares. Risikoen i 

selskapets garantistportefølje skal kommenteres.  

 

29. mars 2019. Årsrapport for 2018 (NFD, med kopi til Riksrevisjonen) 

Det kan legges til grunn at årsrapporten for 2018 i hovedsak vil følge samme mal som 

årsrapporten for 2017 (se omtale ovenfor).  

 

4. ØVRIG RAPPORTERING 

Senest 30. mars 2018. Årlig kontroll av prisingssystemet for markedslån (NFD) 
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Kontrollen skal gjennomføres av en uavhengig ekspert, og skal bl.a. inkludere en 

sammenlikning av faktiske priser, relevant benchmark og ESAs referanserente.  

 

6. april 2018. Kartlegging av andre lands eksportfinansieringstilbud 

Jf. bestilling i punkt 5.2 i oppdragsbrevet. 

 

1. juni 2018. Redegjørelse om eksportfinansieringstilbudet for SMB 

Jf. bestilling i punkt 5.2 i oppdragsbrevet. 

 

Løpende. Rapportering i henhold til internasjonale avtaler  

Det forutsettes at EK følger opp OECD-rapporteringer og eventuelle IWG-rapporteringer.  

5. TENTATIVE TIDSPUNKT FOR KONTAKTMØTER I 2018 

30. mai 2018 kl. 9-11:30. Vårens kontaktmøte mellom NFD og EK (hos EK) 

Tentativ dato. Vårens kontaktmøte avholdes i forbindelse med generalforsamlingen for 

selskapet. 

 

7. november 2018 kl. 9-11:00. Høstens kontaktmøte mellom NFD og EK (hos NFD) 

Tentativ dato. 

 

6. RAPPORTERINGSKALENDER FOR 2018 – TIDSFRISTER 

Dato Type rapportering eller innspill Mottaker 

02.01.2018 Konsekvensjustert budsjett for 2019-2022 NFD 

15.01.2018 S-rapport for desember 2017 DFØ 

20.01.2018 Månedsrapport for desember 2017 (utvidet rapport) NFD 

01.02.2018 Kapitalregnskapet for 2017 NFD 

01.02.2018 Innspill til revidert budsjett 2018 NFD 

13.02.2018 Forklaringer til budsjettavvik i 2017 NFD 

15.02.2018 S-rapport for januar 2018 DFØ 

20.02.2018 Månedsrapport for januar 2018 NFD 

15.03.2018 S-rapport for februar 2018 DFØ 

20.03.2018 Månedsrapport for februar 2018 NFD 

22.03.2018 Statsbudsjettet for 2019, budsjettinnspill NFD 

22.03.2018 Risikorapport for 2018 og følgende år NFD 

30.03.2018 Kontroll av prisingssystemet i 2017 NFD 

30.03.2018 Årsrapport for 2017 NFD, kopi Riksrevisjonen 

06.04.2018 Kartlegging av andre lands eksportfinansieringstilbud NFD 

15.04.2018 S-rapport for mars 2018 DFØ 

20.04.2018 Månedsrapport for mars 2018 (utvidet rapport) NFD 

30.05.2018 Tent. kontaktmøte mellom NFD og EK (hos EK) NFD 

15.05.2018 S-rapport for april 2018 DFØ 

20.05.2018 Månedsrapport for april 2018 NFD 

01.06.2018 Redegjørelse om eksportfinansieringstilbudet for SMB  

15.06.2018 S-rapport for mai 2018 DFØ 

20.06.2018 Månedsrapport for mai 2018 NFD 
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Dato Type rapportering eller innspill Mottaker 

15.07.2018 S-rapport for juni 2018 DFØ 

20.07.2018 Månedsrapport for juni 2018 (utvidet rapport) NFD 

15.08.2018 S-rapport for juli 2018 DFØ 

20.08.2018 Månedsrapport for juli 2018 NFD 

15.09.2018 S-rapport for august 2018 DFØ 

20.09.2018 Månedsrapport for august 2018 NFD  

20.09.2018 Risikorapport for 2019 og videre NFD 

20.09.2018 Innspill til endringer i statsbudsjettet for 2018 NFD 

15.10.2018 S-rapport for september 2018 DFØ 

20.10.2018 Månedsrapport for september 2018 (utvidet rapport) NFD 

01.11.2018 Satsingsforslag for 2020-budsjettet NFD 

07.11.2018 Tent. kontaktmøte mellom NFD og EK (hos NFD) NFD 

15.11.2018 S-rapport for oktober 2018 DFØ 

20.11.2018 Månedsrapport for oktober 2018 NFD 

15.12.2018 S-rapport for november 2018 DFØ 

20.12.2018 Månedsrapport for november 2018 NFD  

02.01.2019 Konsekvensjustert budsjett for 2020-2023 NFD 

15.01.2019 S-rapport for desember 2018 DFØ 

20.01.2019 Månedsrapport for desember 2018 (utvidet rapport) NFD 

29.03.2019 Årsrapport for 2018 NFD, kopi Riksrevisjonen 

 

All rapportering skal skje elektronisk til postmottak til hhv. NFD og Riksrevisjonen. 

Postmottakene har følgende adresser: postmottak@nfd.dep.no og 

postmottak@riksrevisjonen.no. Innrapporteringen til DFØ skjer i henhold til egne 

retningslinjer fra DFØ. 

 

Alle rapporter skal i tillegg sendes i kopi til relevante saksbehandlere i NFD. I tillegg 

oversendes papirutgaver og elektroniske dokumenter til aktuelle saksbehandlere/ledere når 

dette er etterspurt. 

 

Departementet skal varsles dersom EK ikke klarer å overholde fristene. 

mailto:postmottak@nhd.dep.no
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VEDLEGG 2: MÅLEPARAMETERE 2018  

 

Måleparametere til årsrapporten 

Tabellen under viser måleparametere for hver enkelt av nøkkelbegrepene i hovedmålet til 

Eksportkreditt Norge (EK), og som selskapet forventes å rapportere på i årsrapporten. 

Selskapet skal kommentere parameterne i årsrapporten. 

 

Type indikator Måleparameter Definisjon Frekvens 

Konkurransedyktig eksportfinansiering 

Aktivitets-

indikator 

Antall lånesøknader Totalt antall 

lånesøknader, kumulativt 

per år. 

Årlig 

Aktivitets-

indikator 

Utlånssaldo Aggregert utlånssaldo i 

mill. kroner, også fordelt 

på bransjer. 

Årlig 

Aktivitets-

indikator 

Sannsynlighetsjustert 

ordrereserve 

Total ordrereserve, samt 

ordrereserve for neste 

rapporteringsår.  

Årlig 

Effektindikator Effekten av det samlede 

offentlige 

eksportfinansieringstilbudet 

(addisjonalitet) 

Måles via undersøkelse. Årlig 

Kvalitativ 

beskrivelse 

EKs bidrag i arbeidet med 

internasjonalt regelverk 

Beskrivelse av bidrag i 

OECD og IWG. 

Årlig  

Komparativ 

analyse 

EKs konkurransedyktighet Analyse og vurdering av 

EKs 

konkurransedyktighet 

sammenlignet med andre 

eksportfinansierings-

institusjoner. 

Ved større 

evalueringer 

Tilgjengelig eksportfinansiering 

Aktivitets-

indikator 

Fordeling av totalt antall 

lånesøknader 

Oversikt over antall 

lånesøknader fordelt på 

selskapets definerte 

bransjer. Antall søknader 

tilknyttet eksportører 

som er SMB skal også 

fremkomme. 

Årlig 

Effektindikator Ordningens bidrag til 

finansiering av prosjekter 

som utviklinger ny 

kunnskap og teknologi 

Måles via undersøkelse. Årlig  

Effektindikator Ordningens bidrag til norsk 

eksport for SMB 

Måles via undersøkelse.  Årlig 

Effektindikator Interessenttilfredshet Dybdeintervjuer med 

interessenter. Det skal 

legges vekt på spørsmål 

Årlig 
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Type indikator Måleparameter Definisjon Frekvens 

knyttet til tilgjengelig 

eksportfinansiering.  

Kvalitativ 

beskrivelse 

EKs eksterne aktivitetsnivå Beskrivelse av ulike 

former for bidrag i 

diverse fagfora, foredrag, 

samt eventuelle resultater 

av arbeidet. 

Årlig 

Effektiv eksportfinansiering 

Aktivitets-

indikator 

Antall lån i forvaltning Aggregert antall utlån (et 

lån kan bestå av flere 

delutbetalinger). 

Årlig 

Aktivitets-

indikator 

Kreditt- og 

risikoeksponering 

Oversikt over overordnet 

eksponering mot 

garantister.  

Årlig  

Aktivitets-

indikator 

Økonomisk låneresultat Virksomhetens resultat 

basert på 

lønnsomhetsberegning 

for utlånsvirksomheten. 

Årlig  

Effektindikator Vurdering av kreditt- og 

risikoeksponering 

Kvalitativ vurdering av 

risikobildet. 

Årlig  

Kvalitativ 

beskrivelse 

Effektivitet i driften av EK  Kvalitativ vurdering av 

effektiviteten i 

organiseringen og driften 

av selskapet. 

Årlig  

Kostnadsindikator Driftsutgifter etter art Prosentvis inndeling av 

EKs driftsutgifter 

(sektordiagram). 

Årlig 

Kostnadsindikator Volumtall kostnader  Tabellarisk oversikt over 

utvikling siste tre år for 

lønnsandel av 

driftsutgifter, lønnsutgift 

per årsverk og 

konsulentandel av 

driftsutgifter. 

Årlig 

 

Måleparametere til utvidede månedsrapporter 

Tabellen under viser måleparameterne som EK forventes å rapportere på kvartalsvis i 

utvidede månedsrapporter. Selskapet behøver ikke å kommentere parameterne i 

månedsrapporteringen. 

 

Type indikator Måleparameter Definisjon Frekvens 

Aktivitetsindikator Utvikling i utlånssaldo Utvikling siste fem kvartal 

for aggregert utlånssaldo i 

mill. kroner.  

Kvartalsvis 

Aktivitetsindikator Utvikling i 

sannsynlighetsjustert 

ordrereserve 

Utvikling siste fem 

kvartal.  

Kvartalsvis 
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Aktivitetsindikator Utvikling i relativ 

fordeling av CIRR-

lån/markedslån i 

utlånssaldo 

Utvikling siste fem kvartal 

i andel CIRR- 

lån/markedslån i prosent 

av total utlånssaldo.  

Kvartalsvis 
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VEDLEGG 3: UNNTAK FRA BESTEMMELSER OM 

ØKONOMISTYRING I STATEN 

I henhold til Instruks til Eksportkreditt Norge om forvaltning av eksportkredittordningen, skal 

ordningen følge de gjeldende krav for statlig styring og økonomiforvaltning som fremgår i 

Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, med 

mindre annet er formidlet skriftlig av staten. Nedenfor er unntak Eksportkreditt Norge har fått 

fra Bestemmelser om økonomistyring i staten av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 

knyttet til forvaltningen av eksportkredittordningen. Bestemmelser om økonomistyring i 

staten er blitt oppdatert i ettertid av at unntakene ble gitt av DFØ. 

 

 Unntak fra konsernkontoordningen – valutakonti  

I henhold til brev fra DFØ av 12.11.2015 fra DFØ har Eksportkreditt Norge unntak fra 

bestemmelsen punkt 3.8.1. om opprettelse og bruk av valutakonti. Unntaket gjelder så lenge 

det er behov for valutakontoen, men ikke utover 31.12.2020. 

 

 Unntak fra bestemmelsene for å foreta overføringer via nettbank 

I henhold til brev fra DFØ av 07.02.2013 har Eksportkreditt Norge unntak fra bestemmelsenes 

punkt 3.4.3.2 om produksjon og overføring av betalingsoppdrag og punkt 3.4.3.3 om 

autorisasjon av betalingsoppdrag, slik at Eksportkreditt Norge ved behov kan benytte 

"reserveløsninger" for utbetaling av lån. Unntaket gjelder frem til og med 31.12.2018. 
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VEDLEGG 4: RESULTATKJEDE FOR EKSPORTKREDITTORDNINGEN 
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