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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Stortingets budsjettvedtak for 2015 av hhv.  

11. og 15. desember, jf. hhv. Innst. 8 S (2014-2015), Innst. 5 S (2014-2015) og Prop. 1 S  

(2014-2015) Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet meddeler med dette de  

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

2015.  

Oppdragsbrevet fastsetter mål og prioriteringer for Eksportkreditt Norge i 2015. Brevet gir 

også enkelte føringer og særskilte oppdrag med leveranse i 2015. Vedlagt følger også en 

rapporteringskalender.  
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2. REGJERINGENS LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER 

En av Regjeringens åtte satsingsområder er å sikre konkurransekraft for norske arbeidsplasser. 

Stabile, forutsigbare og konkurransedyktige finansieringsvilkår kan ha stor betydning for om 

norske bedrifter vinner kontrakter eller ikke. Eksportkreditt Norge og GIEK er viktige 

virkemidler for dette, og Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen uttalt at de vil styrke 

Eksportkreditt Norge og GIEK. 

I tillegg er tidstyver og enklere regelverk innsatsområder for regjeringens arbeid med å skape 

en enklere hverdag. Eksportkreditt Norge og GIEK er allerede i gang med samarbeids- og 

forenklingstiltak, og dette vil fortsette å være viktig fremover. 

3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2015 

Innenfor rammene av de krav som stilles i dette oppdragsbrevet, herunder de 

styringsdokumenter brevet viser til, og relevante lover og regler, skal Eksportkreditt Norge 

søke høyest mulig grad av måloppnåelse. 

 

2.1 Formål 

Eksportkreditt Norge 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.  

 

2.2 Mål 

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

tilgjengelig og effektiv eksportfinansiering.  

Med konkurransedyktig eksportfinansiering menes det at de norske, offentlig støttede, 

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

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

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

relevante eksportpolitiske spørsmål. 

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 av selskapet og effektiv drift, 

herunder søknadsbehandling. Selskapet skal også ha fokus på effektiv risikostyring, herunder 

prising, etablering og oppfølging av lån. 

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

rapporteringskalender og oversikt over måleparametre.  NFD gjør oppmerksom på at det, på 
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bakgrunn av dialog med selskapet, er gjort endringer i måleparametrene sammenlignet med 

2014. 

 

2.3 Prioriteringer i 2015 

Samarbeid med GIEK og Innovasjon Norge 

I 2015 skal Eksportkreditt Norge særlig prioritere samarbeidet med Garantiinstituttet for 

eksportkreditt (GIEK) for å forenkle prosesser overfor kunder og samarbeidspartnere. GIEK 

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

opptrer på vegne av staten. Det er viktig med en felles forståelse av de retningslinjene som 

gjelder begge virksomhetene for å legge til rette for effektivt offentlig eksportfinansiering. 

Det understrekes at Eksportkreditt Norge og GIEK hver for seg er ansvarlige for de 

beslutninger som fattes i enkeltsaker.  

Videre skal Eksportkreditt Norge og GIEK i 2015 samarbeide om å legge til rette for å kunne 

måle virksomhetenes samlede effekt på norsk eksport fra og med 2016. Dette innebærer å 

kartlegge arbeidet, sette i gang prosesser og foreta avklaringer som er nødvendig for å starte 

opp en felles effektmåling i 2016. Departementet ber om å holdes orientert om fremgangen i 

dette arbeidet. 

Det er videre viktig at Eksportkreditt Norge og GIEK kontinuerlig samarbeider med å gjøre 

tilbudet kjent også utenfor sine hovedbrukergrupper, herunder blant små- og mellomstore 

bedrifter (SMBer) og bedrifter innen fastlandsnæringer. I denne sammenheng ser 

departementet også positivt på Eksportkreditt Norges samarbeid med Innovasjon Norge. 

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

å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Departementet mener det er vesentlig at 

aktørene kjenner godt til hverandres tilbud, særlig med tanke på SMBer. Aktørene bør 

samarbeide om å gjøre sine virkemidler kjent og enklest  mulig tilgjengelig for næringslivet. 

 

Prosjekter innen fornybar energi 

Departementet ber om at Eksportkreditt Norge i 2015 fortsetter å arbeide aktivt for å fremme 

prosjekter innen fornybar energi og sikre at disse har et godt og tilpasset 

eksportfinansieringstilbud i tråd med internasjonalt regelverk. Det internasjonale 

eksportfinansieringsregelverket åpner for at prosjekter innen fornybar industri kan tilbys noe 

gunstigere finansieringsvilkår enn øvrige industrier, som lengre nedbetalingstider på lånene, 

etter en konkret vurdering av det enkelte prosjekt. 

 

Internasjonalt arbeid 

I 2015 skal Eksportkreditt Norge fortsette å prioritere i arbeidet med internasjonale 

reguleringer av eksportfinansiering. Eksportkreditt Norge er en viktig bidragsyter i det 

internasjonale arbeidet om eksportfinansiering, både i OECD (herunder arbeidet med 

rentebestemmelsene) og i IWG (International Working Group). Arbeidet innebærer betydelige 

forberedelser, vurdering av konkrete problemstillinger, utarbeidelse av bakgrunnsinformasjon, 

rapportering og møtedeltagelse både i ekspertmøter og i felles forhandlingsmøter. Det 
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understrekes at det er nødvendig med tett koordinering av det internasjonale arbeidet i 

Eksportkreditt Norge og GIEK og tett samarbeid med NFD.  

 

Anti- korrupsjonsarbeid 

Sammen med GIEK har Eksportkreditt Norge gjort et betydelig arbeid med anti-korrupsjon 

utover anbefalingene i retningslinjene for håndtering av samfunnsansvar, korrupsjon, og andre 

elementer, som tilhører dagens OECD-tilknyttede avtale for langsiktig eksportfinansiering. I 

denne sammenheng ser departementet svært positivt på at selskapet samordner seg med 

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

til anti-korrupsjon. Departementet ber Eksportkreditt Norge prioritere anti-

korrupsjonsarbeidet i 2015. 

4. SÆRSKILTE OPPDRAG I 2015 

Evaluering av retningslinjer for håndtering av kredittrisiko 

Eksportkreditt Norge bes gjøre en evaluering av selskapets retningslinjer for håndtering av 

kredittrisiko, herunder om de overordnede rammene fra departementet anses som 

hensiktsmessige.  

5. ANDRE KRAV OG FØRINGER 

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. 

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 tillegg til andre relevante lover og regler skal Eksportkreditt Norge følge statens 

økonomireglement med mindre annet er formidlet skriftlig av departementet.  

6. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Det skal avholdes kontaktmøte mellom departementet og Eksportkreditt Norge to ganger i 

året, eventuelt oftere ved behov. Departementet har ansvar for å innkalle til kontaktmøte. 

Oppfølgingen av statens eierinteresser i selskapet vil skje i generalforsamling som 

departementet har ansvar for å innkalle til, jf. aksjelovens § 20-5. 

Ved vesentlige avvik skal selskapet varsle departementet snarest mulig.  

Vedlagt er en oversikt over rapportene som skal leveres til departementet i 2015. 

Eksportkreditt Norge skal legge stor vekt på presis rapportering og at fristene overholdes.  
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7. BUDSJETTVEDTAK 2015  

For 2015 er bevilgningene til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen som 

Eksportkreditt Norge forvalter, fordelt som følger: 

Kap Post Betegnelse (i tusen kroner) 

2429 

2429 

70 

71 

Tilskudd 

Viderefakturerte utgifter 

106 895 

200 

2429 90 Utlån  20 000 000 

  Sum kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS 20 107 095 

     

5329 70 Gebyrer m.m. 60 000 

5329 90 Avdrag på utestående fordringer 11 900 000 

  Sum kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS 11 960 000 

    

5629 80 Renter  1 640 000 

   Sum kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen 1 640 000 

Utlånsbevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge, post 90 Utlån kan overskrides, 

men slik at samlede låneutbetalinger i 2015 ikke overstiger 50 mrd. kroner. Videre kan 

Eksportkreditt Norge gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens 

formål uten en øvre ramme og utgifts-/inntektsføre valutakursgevinst/-tap uten bevilgning 

under hhv. kap. 2429, post 89 Valutatap og kap. 5329, post 89 Valutagevinst. 

For samtlige bevilgninger til Eksportkreditt Norge og eksportkredittordningen som selskapet 

forvalter, gjelder vilkår, forutsetninger og retningslinjer som er omtalt i budsjettproposisjonen 

for 2015, jf. Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 5 S (2014-2015) og Innst. 8 S (2014-2015).  

Eksportkreditt Norge har ansvar for å planlegge virksomheten i 2015 slik at det statlige 

tilskuddet strekker til for hele budsjetterminen. Det skal ikke foretas disposisjoner i løpet av 

2015 som gjør det nødvendig å fremme forslag om tilleggsbevilgninger.  

Vi minner om at departementet og Riksrevisjonen kan iverksette nærmere kontroll med at 

statstilskuddet benyttes etter forutsetningene. 

 

Kap. 2429, post 70 Tilskudd 

Det er for 2015 bevilget kr 106 895 000 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 Norges kontonr.   

4202 52 79004. Midlene overføres slik at de er disponible for Eksportkreditt Norge senest ved 

inngangen til hvert kvartal. 



6 

 

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

eksportkredittordningen.  

 

Kap. 2429, post 71 Viderefakturerte utgifter 

Det er for 2015 bevilget kr 200 000 til viderefakturerte utgifter under eksportkredittordningen.  

Eksportkreditt Norge skal over egen drift dekke utlegg som påløper i tilknytning til enkeltlån 

og som viderefaktureres til låntaker. Selskapet mottar også refusjon av disse utleggene. 

ettersom utleggene ikke er garantert av tredjeparter, kan det påregnes enkelte mindre tap. 

Selskapet kan trekke på denne bevilgningen for å dekke slike tap. Departementet viser for 

øvrig til Regelverk for tilskudd til drift av og viderefaktureringer under 

eksportkredittordningen. 

 

Kap. 2429, post 90 Utlån  

Det er bevilget 20 mrd. kroner til utlån under eksportkredittordningen i 2014. Utbetalinger 

føres direkte i statsregnskapet av Eksportkreditt Norge. I henhold til Stortingets vedtak i 

samsvar med IV, 4 i Prop. 1 S (2014-2015), gis Eksportkreditt Norge med dette også fullmakt 

til å overskride bevilgningen med inntil 30 mrd. kroner.  

Det fremgår av forskrift om eksportkredittordningen at alle søknader som faller innenfor 

fastsatt regelverk for ordningen, skal få tilsagn om finansiering, jf. også Stortingets vedtak i 

samsvar med X, 3 i Prop 1 S (2014-2015). Henvisningen til det fastsatte regelverket i 

forskriften skal tolkes vidt, og omfatter blant annet norsk lov, OECD-tilknyttede avtaler og 

andre internasjonale avtaler og konvensjoner som forplikter staten. I tillegg har selskapet i 

henhold til Prop. 102 L (2011-2012) Lov om Eksportkreditt Norge (eksportkredittloven), 

anledning til å videreføre hele eller deler av Eksportfinans ASAs lån som kommer til margin-

reforhandling. Bevilgningen under posten skal dekke oppfølging av tilsagn for nye eksportlån, 

delutbetalinger av lån som er under opptrekk, og vederlag til Eksportfinans for lån som 

overføres til Eksportkreditt Norge. Eventuelle overtagelser av lån fra Eksportfinans skal skje 

på kommersielle vilkår. 

Når det gjelder føringen av lånene i statens kapitalregnskap, skal kursen som gjaldt ved lånets 

utbetaling, benyttes. Det skal ikke gjøres opp- og nedskrivninger av de enkelte lånene som 

følge av urealiserte valutagevinster/-tap. 

 

Kap. 5329, post 70 Gebyrer m.m. 

Det er bevilget 60 mill. kroner i gebyrinntekter i 2015. 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. 

Eksportkreditt Norge skal som hovedregel ta gebyrer både for CIRR-lån og markedslån, og 
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gebyrnivået skal ikke være avhengig av låntakers rentevalg.  Gebyrene skal innbetales direkte 

fra låntaker til statens kontoer. 

 

Kap. 5329, post 90 Avdrag på utestående fordringer 

Det er bevilget 11 900 mill. kroner til avdrag fra lån under eksportkredittordningen.  

Innbetalinger føres direkte i statsregnskapet av Eksportkreditt Norge. For lån i fremmed 

valuta skal avdrag føres til kursen som gjaldt ved lånets utbetalingstidspunkt, mens valutatap 

og -gevinster som realiseres på grunn av kurssvingninger etter utbetalingstidspunktet, skal 

føres på hhv. kap. 2429, post 89 og kap. 5329, post 89. Det vises til Stortingets vedtak i 

samsvar med V, 2 i Prop. 1 S (2014-2015). Departementet gir Eksportkreditt Norge fullmakt 

til å føre direkte på de to postene i statsregnskapet. Se nærmere omtale i vedlegget om 

rapportering. Det skal ikke gjøres nedskriving/oppskriving av lånene for urealisert valutatap 

eller valutagevinst. 

 

Kap. 5629, post 80 Renter fra Eksportkreditt Norge AS 

Det er bevilget 1 640 mill. kroner til renter på lån under eksportkredittordningen for 2015. 

Innbetalinger føres direkte i statsregnskapet av Eksportkreditt Norge. Beregning og 

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

 

 

Med hilsen 

 

Jan Farberg (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

         Julie Rønning  

         avdelingsdirektør 

Vedlegg: 

Rapporteringskalender 

Måleparametre 

Rundskriv R–10/ 2014 
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Måleparametre til årsrapporten  
 

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

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

 

Type indikator Måleparameter Definisjon Frekvens 

Konkurransedyktig eksportfinansiering 

Aktivitetsindikator Antall lånesøknader Totalt antall lånesøknader, 

kumulativt per år  

Årlig 

Aktivitetsindikator Utlånssaldo Aggregert utlånssaldo i MNOK, 

også fordelt på bransjer 

Årlig 

Aktivitetsindikator Sannsynlighetsjustert 

ordrereserve 

Total ordrereserve, samt 

ordrereserve for neste 

rapporteringsår  

Årlig 

Effektindikator Ordningens bidrag til norsk 

eksport 

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 

eksportfinansieringsinstitusjoner  

Ved større 

evalueringer 

Tilgjengelig eksportfinansiering 
Aktivitetsindikator Fordeling av totalt antall 

lånesøknader 

Oversikt over antall 

lånesøknader fordelt på 

selskapets definerte bransjer. 

Antall søknader tilknyttet 

eksportører som er SMBer 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 små og 

mellomstore bedrifter 

Måles via undersøkelse  Årlig 

Effektindikator Interessenttilfredshet Dybdeintervjuer med 

interessenter. Det skal legges 

vekt på spørsmål knyttet til 

tilgjengelig eksportfinansiering.  

Årlig 

Kvalitativ 

beskrivelse 

EKs eksterne aktivitetsnivå Beskrivelse av ulike former for 

bidrag i diverse fagfora, 

foredrag, samt eventuelle 

resultater av arbeidet.  

Årlig 

Effektiv eksportfinansiering 

Aktivitetsindikator Antall lån i forvaltning Aggregert antall utlån (et lån 

kan bestå av flere 

delutbetalinger) 

Årlig 

Aktivitetsindikator Kreditt- og riskoeksponering Oversikt over overordnet 

eksponering mot garantister  

Årlig  
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Type indikator Måleparameter Definisjon Frekvens 

Aktivitetsindikator 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  

 

 

Måleparametre til utvidede månedsrapporter 
Tabellen under viser måleparametrene som Eksportkreditt Norge forventes å rapportere på 

kvartalsvis i utvidede månedsrapporter. Selskapet behøver ikke å kommentere parametrene i 

månedsrapporteringen. 

 

Type indikator Måleparameter Definisjon Frekvens 
Aktivitetsindikator Utvikling i utlånssaldo Utvikling siste fem kvartal for 

aggregert utlånssaldo i MNOK.  

Kvartalsvis 

Aktivitetsindikator Utvikling i 

sannsynlighetsjustert 

ordrereserve 

Utvikling siste fem kvartal.  Kvartalsvis 

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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