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Eksportfinansiering Norge (Eksfin) - tildelingsbrev for 2022 

1 Innledning  

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 1 S (2021-2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-

2022), Innst. 5 S (2021-2022), Innst. 8 S (2021-2022) og Stortingets budsjettvedtak 

21. desember og 17. desember 2021.  

 

I dette tildelingsbrevet meddeler Nærings- og fiskeridepartementet Stortingets budsjettvedtak 

i statsbudsjettet for 2022 vedrørende Eksportfinansiering Norge (Eksfin).  

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriterte tiltak og rapporteringskrav for Eksfin i 2022. Brevet 

spesifiserer også enkelte andre konkrete aktiviteter og oppdrag for 2022, men gir ikke en 

uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. Virksomhetens myndighet, ansvar og 

faste oppgaver framgår av Hovedinstruks for Eksportfinansiering Norge (Eksfin) (heretter 

Hovedinstruksen). Regulering av ordninger som Nærings- og fiskeridepartementet har 

delegert til Eksfin går fram av Regelverk for Eksportfinansiering Norge (Eksfin) sine 

ordninger (heretter Regelverket). Krav til midlertidig eierskap er regulert i Retningslinjer for 

forvaltningen av selskap hvor staten har eierinteresser som følge av misligholds- og 

gjenvinningssaker i Eksportfinansiering Norge (Eksfin).  

 

Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende rammer kan bli pålagt 

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

sendes tillegg til tildelingsbrev.  
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2 Overordnede utfordringer og prioriteringer  

Nærings- og fiskeridepartementets hovedmål er størst mulig samlet verdiskaping i norsk 

økonomi, innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen har høye ambisjoner og vil føre en 

aktiv næringspolitikk der private bedrifter og det offentlige spiller på lag for å akselerere det 

grønne skiftet. I næringspolitikken vil vi bidra til grønn omstilling i næringslivet ved å redusere 

klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, øke investeringene på fastlandet, skape 

flere lønnsomme og attraktive jobber over hele landet og øke eksporten utenom olje og gass 

med minst 50 prosent innen 2030. Departementets underliggende og tilknyttede 

virksomheter forventes å bidra aktivt for å nå disse målene. 

 
Eksport er viktig for å øke verdiskapingen. Norge er et lite hjemmemarked, og mange norske 

bedrifter er avhengig av å eksportere for å vokse. Ved å utvide markedet norske bedrifter kan 

selge til, økes potensialet for vekst og verdiskaping gjennom stordriftsfordeler i 

produksjonen, arbeidsdeling og spesialisering.  

 

Situasjonen for norske eksportører er utfordrende. Det har over lengre tid vært tegn til 

tiltakende proteksjonisme, mer uforutsigbar markedstilgang og økende konkurranse i våre 

eksportmarkeder. Den økonomiske veksten internasjonalt skjer i økende grad i 

fremvoksende markeder, mens veksten i våre tradisjonelle og største eksportmarkeder i 

Europa er lav. Norsk næringsliv opplever at det mister markedsposisjoner internasjonalt. De 

negative effektene av koronapandemien har forsterket en allerede utfordrende situasjon i 

verdenshandelen og for norsk eksport. Samtidig har unntakstilstanden på grunn av 

pandemien fremskyndet den nødvendige omstillingen norsk næringsliv skal og må igjennom 

for å begrense de store klimaendringene som skjer over hele verden. Den grønne 

omstillingen kan gi store markedsmuligheter til norsk eksportrettet næringsliv og må sees i 

sammenheng med EUs grønne giv, som er en sektorovergripende strategi for å redusere 

klimagassutslipp og samtidig sikre konkurransedyktig industri og næringsliv.  

 

Det er bedriftene selv som må ha vilje og evne til å satse internasjonalt, men myndighetene 

kan bidra med kompetanse og ressurser for å redusere risiko og de inngangsbarrierene som 

bedriftene møter. Virkemiddelapparatet for eksportfremme spiller en sentral rolle, der de ulike 

aktørene til sammen søker å dekke eksportørenes ulike behov, eksempelvis gjennom 

Innovasjon Norges eksport- og internasjonaliseringsarbeid, Norges Sjømatråd og Norweps 

arbeid innenfor henholdsvis sjømatområdet og energimarkedet, eksportfinansiering fra Eksfin 

samt Eksportstrategirådet gjennom spissing og utvikling av noen utvalgte eksportsatsinger. 

 

De norske eksportfinansieringsordningene skal redusere risiko knyttet til finansiering av 

eksporttransaksjoner. Finansieringen skal være på markedsmessige vilkår og i tråd med 

internasjonalt regelverk. Ordningene skal være et supplement til kommersiell finansiering og 

ikke fortrenge private finansieringsaktører. 

 

Formålet med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge til Eksfin er å gjøre tilbudet 

enklere for brukerne og å gjøre tilbudet mer effektivt. Det er satt et mål for gevinstuttak som 

skal realiseres i 2023. Eksfin skal i 2022 prioritere å videreutvikle Eksfin slik at formålet med 
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sammenslåingen realiseres. Forventninger til sammenslåingen og gevinstrealisering er 

nærmere omtalt i punkt 5.1.1 i dette brevet. 

 

For at ordningene skal bli benyttet, er det viktig at aktørene i finansieringstransaksjoner 

kjenner låne- og garantitilbudet og at de opplever det som tilgjengelig og relevant. Dette 

fordrer at Eksfin har god kjennskap til og tett kontakt med næringslivet i hele landet. Det er 

besluttet at Eksfin skal etablere sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, 

inkl. regioner som har eksportmuligheter og vekstpotensial. Føringer om regional 

tilstedeværelse er nærmere omtalt i punkt 5.1.2 i dette brevet og i Hovedinstruksen.   

 

Det er også viktig at det er god kobling mellom Eksfins låne- og garantitilbud og andre deler 

av virkemiddelapparatet, særlig de eksportrettede virkemidlene. Regjeringen har iverksatt 

flere tiltak som skal bidra til at norske bedrifter skal klare nødvendig omstilling og tøffere 

konkurranse. Eksportstrategirådet skal styrke og koordinere det strategiske arbeidet for å 

fremme eksport og internasjonalisering samt sikre at næringslivet involveres i sterkere grad 

enn i dag. Det forventes at Eksfin støtter opp om Eksportstrategirådets arbeid. Innovasjon 

Norge har et særskilt mandat knyttet til eksport og internasjonalisering og skal være 

førstelinjetjeneste for virkemiddelapparatet og ha henvisningskompetanse. Det er en 

grenseflate mellom Eksfins råd og veiledning knyttet til lån og garantier, opp mot Innovasjon 

Norges virkemidler for å fremme eksport og internasjonalisering, herunder Innovasjon 

Norges ansvar for generell eksportrådgiving. God koordinering, klare grenseflater og godt 

samarbeid mellom virkemiddelaktørene er viktig for et effektivt og tilgjengelig system.  

 

Selv om sammensetning av låne- og garantiporteføljen har endret seg de siste årene, er en 

stor del av porteføljen knyttet opp mot olje, gass og maritime næringer. Markedssituasjonen i 

disse næringene medfører mye oppfølging av utestående lån og garantier hvor låntaker er 

eller kan komme i økonomiske vanskeligheter. Det er viktig at Eksfin prioriterer arbeidet med 

å sikre statens samlede verdier og følger opp risikoen i porteføljen og enkeltsakene, jf. også 

nærmere omtale i punkt 4.2.1 i dette brevet.  

 

I tillegg til det ordinære låne- og garantitilbudet har Eksfin ansvaret for 

skipsfinansieringstilbudet, som skal sikre lån og garantier for langsiktig finansiering av skip 

produsert ved verft i Norge som skal brukes i Norge. Skipsfinansieringstilbudet videreføres ut 

2023. Eksfin har også ansvaret for å følge opp fire midlertidige garantiordninger for å 

håndtere pandemien. Ordningene er nærmere omtalt i punkt 5.2.2 i dette brevet. 
 
Eksfin skal i 2022 prioritere:  

• å gjøre det samlede tilbudet for å fremme eksport og internasjonalisering kjent, 
relevant og tilgjengelig, inkludert for små og mellomstore bedrifter i hele landet 

• å aktivt identifisere og følge opp potensielle og eksisterende eksportører hvor bruk av 
eksportfinansiering kan bidra til grønn omstilling av norsk økonomi 

• å tilrettelegge for at etaten kan realisere mål for gevinster av sammenslåingen fra og 
med 2023 

• å sikre statens samlede verdier, herunder tett oppfølging av misligholdssaker og 
saker med mulighet for mislighold 

• å ha god forvaltning av de midlertidige garantiordningene for å avhjelpe 
konsekvenser av koronapandemien og samtidig ivareta alle eksisterende ordninger. 
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3 Målstruktur for Eksfin 

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt følgende målstruktur for Eksfin:  

Formål Effektiv forvaltning av finansieringsordninger for 

verdiskapende eksport  

Samfunnsmål Størst mulig verdiskapende eksport 

Brukermål Konkurransedyktige eksportører  

 

Hva er målgruppen?  

Den primære målgruppen for eksportfinansieringsordningene er norske eksportører. En 

sekundær målgruppe er underleverandører i Norge. Ved at norske eksportører vinner 

kontrakter, skapes positive ringvirkninger for underleverandører i Norge. Lån og/eller 

garantier utstedes ofte til kjøperen av norske varer/tjenester og kommersielle banker.  

 

Det er mange andre interessenter som påvirkes av og har grenseflater mot 

eksportfinansieringsordningene, uten å være direkte involvert i transaksjoner. Dette er 

eksempelvis næringsorganisasjoner og -klynger, virkemiddelaktører, andre departementer, 

utenlandske eksportkredittinstitusjoner (ECA) med flere.  

 

Hva menes med Størst mulig verdiskapende eksport? 

Eksport genererer produksjon og sysselsetting i økonomien, både hos eksportøren og hos 

deres underleverandører. For at aktiviteten skal ha en samlet positiv effekt på norsk 

verdiskaping er det viktig at aktiviteten ikke fortrenger mer lønnsomme prosjekter og at 

nytten for samfunnet ikke overstiger kostnadene.  
 

Vurdering av måloppnåelse skal gjøres ved å teste forutsetningene i resultatkjeden i figuren 

nedenfor. Indikatorer for å teste forutsetningene går frem av vedlegg 3.  

 

Hva menes med Konkurransedyktige eksportører? 

Ved at finansieringen er på nivå med konkurranserelevante land, kan norske eksportører 

konkurrere med bedrifter i andre land basert på pris og kvalitet på de varene/tjenestene som 

eksporteres.  

 

Forskning viser at bedrifter som eksporterer kan bli mer produktive. Læringen som oppstår 

av at bedriftene er til stede i internasjonale markeder eller er en del av internasjonale 

verdikjeder spres internt i bedriften og i næringsklyngen bedriften er en del av her hjemme. 

Dette kan dermed øke omstillingsevnen og styrke konkurransekraften både i den enkelte 

bedrift, i næringen og i økonomien på sikt. 
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Ordninger som ikke er eksportrettet 

I tillegg til låne- og garantiordningene som skal fremme eksport, forvalter Eksfin på vegne av 

Nærings- og fiskeridepartementet flere ordninger som ikke er eksportrettede. Dette er 

Byggelånsgarantiordningen, Kraftgarantiordningen og Skipsfinansieringstilbudet. Målene 

med disse ordningene er fastsatt i Regelverket. Krav til rapportering om resultater og Eksfins 

vurdering av måloppnåelse knyttet til disse ordningene er omtalt i vedlegg 3.  

4 Prioriterte bestillinger og tiltak i 2022  

4.1 Oppfølging av arbeidet med å vurdere utvidet mandat til Eksfin 
(Hurdalsplattformen) 

Nærings- og fiskeridepartement viser til omtalen i Hurdalsplattformen av Eksfins mandat. Det 

kan bli behov for bidrag fra Eksfin i arbeidet med å vurdere hvordan dette skal følges opp.  

4.2 Oppfølging av rapport om statens risikoeksponering gjennom garantiordningene 

Vi viser til arbeidet med å utvikle et opplegg for rapportering av uventet tap, jf. omtale i tillegg 

til tildelingsbrev av 12. april 2021 til GIEK og tildelingsbrevet for 2021 til Eksfin. Nærings- og 

fiskeridepartementet ber om å få en foreløpig rapportering av uventet tap innen 1. februar 

2022 etterfulgt av en bekreftet (formell) rapportering av uventet tap innen 1. mars 2022. 

Rapporteringen skal være basert på tall per 31. desember 2021. Nærings- og fiskerideparte-

mentet legger opp til at rapportering på uventet tap vil innlemmes i den årlige rapporteringen.  

 

I samråd med Finansdepartementet vurderer Nærings- og fiskeridepartementet tiltak for 

bedre håndtering av risiko i Eksfins portefølje. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme 

tilbake til Eksfin om oppfølgingen av arbeidet.  
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4.3 "Én vei inn"   

Regjeringen har en ambisjon om å bedre brukervennligheten i det næringsrettede 

virkemiddelapparatet slik at bedriftene opplever at det er "én vei inn". Innovasjon Norge skal 

være en felles førstelinje for virkemiddelapparatet og ha henvisningskompetanse til de andre 

virkemiddelaktørene. Det er også i gang prosjekter for at brukerne skal ha en digital inngang 

til virkemiddelapparatet. Eksfin har konkrete samarbeidsprosjekter med Innovasjon Norge for 

å følge opp dette, for eksempel prosjektet "rask avklaring" som departementet sendte brev 

om 6. desember 2021. Eksfin bes videreføre dette arbeidet også i 2022.  

4.4 Statistikkbanken 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at Eksfin rapporterer til statistikkbanken for 

næringspolitiske virkemidler. Departementet ber Eksfin videreføre denne rapporteringen. 

4.5 Måling av effekter  

Det legges ikke opp til å måle effekter (punkt "D" fra resultatkjeden) i 2022. 

 

En forutsetning for å kunne gjennomføre troverdige effektmålinger er god datakvalitet og et 

godt metodisk rammeverk. I 2022 vil Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med Eksfin 

vurdere hvilken metodikk som er mest hensiktsmessig for å gi tilfredsstillende effektmåling. 

Vi vil også vurdere hvilke datapunkter som må ligge til grunn for analysene. Nærings- og 

fiskeridepartementet kommer tilbake til Eksfin om oppfølgingen av dette arbeidet.  

4.6 Avvikling av Eksportkreditt Norge AS 

Etableringen av Eksfin innebærer at GIEK og Eksportkreditt Norge AS avvikles. GIEK ble 

avviklet i november 2021. Eksportkreditt AS skal avvikles og oppløses i  2022. Eksfin skal 

bistå med å gjennomføre alle gjenstående avviklingsaktiviteter og dekke eventuelle 

gjenstående administrasjonskostnader knyttet til dette .  

5 Forutsetninger og krav til styring av Eksfin som organisasjon og til forvaltning av 
ordningene 

Forutsetninger og krav til styring av Eksfin og forvaltning av eksportkredittordningen og 

garantiordningene, herunder de midlertidige garantiordningene, går fram av 

Hovedinstruksen, Regelverket og i Retningslinjer for forvaltningen av selskap hvor staten har 

eierinteresser som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i Eksportfinansiering Norge 

(Eksfin). For eksempel er krav til intern styring og kontroll, herunder krav til sikkerhet og 

beredskap, angitt i Hovedinstruksen punkt 5.1.  

 

Forutsetninger og krav som er knyttet til oppgaver Eksfin utøver på vegne av andre enn 

Nærings- og fiskeridepartementet er underlagt vedkommende departements styrings- og 

instruksjonsmyndighet, jf. Hovedinstruksen punkt 3.1. 
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5.1 Føringer om styring av virksomheten 

5.1.1 Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering 

Eksfin ble etablert 1. juli 2021 og har klart å videreføre tilbudet til norsk næringsliv på en god 

måte. I 2022 blir det viktig å videreføre arbeidet med å skape en samlet organisasjonskultur 

og sikre enhetlige og enklere arbeidsprosesser.  

 

Det er satt et mål for gevinstuttak i Eksfin som følge av sammenslåingen på 60 mill. kroner, 

jf. Prop. 195 S (2020-2021). Dette skal tas ut fra og med 2023, og med utgangspunkt i 

gevinstrealiseringsplan som Eksfin har utarbeidet og forelagt for departementet høsten 2021.  

5.1.2 Etablering av regional tilstedeværelse  

Eksfin skal ha god kjennskap til og tett kontakt med næringslivet i hele landet. Det er 

besluttet at Eksfin skal etablere sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, 

inkl. regioner som har eksportmuligheter og vekstpotensial, jf. oppfølging av Stortingets 

anmodningsvedtak nr. 764 (2020-2021) i Prop. 195 S (2020-2021) og Innst. 600 S (2020-

2021). 

 

De ansatte vil kunne jobbe på hele virksomhetens produktområde for å følge opp 

kundekontakt, veiledning, følge utviklingen i næringslivet, kompetansebygging og 

kunnskapsoverføring til resten av organisasjonen. Styret i Eksfin har et helhetlig ansvar for 

organisasjonen inkl. den regionale tilstedeværelsen, som er en integrert del av virksomheten 

og fullmaktstrukturen som delegeres av styret. Eksfin skal dele lokaler med Innovasjon 

Norge. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at Eksfin i løpet av første halvår 2022 skal etablere 

regional tilstedeværelse på to steder med minimum to årsverk på hvert sted. Departementet 

vil komme tilbake til hvilke steder dette blir. I vedlagte reviderte hovedinstruks for Eksfin er 

regional tilstedeværelse omtalt. 

5.1.3 Bærekraft og ansvarlig virksomhet  

Det er i dag utviklet en praksis i det norske eksportfinansieringssystemet for å vurdere om 

finansieringen bidrar til bærekraft og ansvarlig virksomhet, som går lengre enn anbefalingene 

som tilhører den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen. Med bærekraft og ansvarlig 

virksomhet for Eksfin menes Eksfins ansvar for påvirkningen som Eksfins virksomhet har på 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, klima og miljø og økonomisk kriminalitet som 

blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger. Eksfin skal fortsette å vektlegge arbeidet 

med å bidra til bærekraft og ansvarlig virksomhet, både internt i organisasjonen i arbeid med 

saker og i det internasjonale arbeidet med OECDs anbefalinger for å bidra til utvikling i 

ønsket retning. Nærings- og fiskeridepartementet og Eksfin skal fremover ha årlige 

statusmøter om virksomhetens arbeid med å bidra til bærekraft og ansvarlig virksomhet, 

både gjennom finansieringsvirksomheten og i egen virksomhet. 
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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 Eksfin 

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 Eksfin, men mål 

nr. 8 og 14 vurderes som særlig relevante, i lys av sammensetningen av  portefølje og 

søknadsmasse. I årsrapporten for 2022 bes Eksfin 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 Eksfin har i det 

videre arbeidet med bærekraftsmålene.  

5.2 Føringer om forvaltning av ordninger 

5.2.1 Ordinært kredittforsikringstilbud for eksport  

I lys av følgene av COVID-19, vedtok EU-kommisjonen våren 2020 midlertidige endringer i 

sine retningslinjer om kortsiktig kredittforsikring slik land som normalt regnes som 

markedsmessige er vurdert til midlertidig ikke-markedsmessige. Virketiden for endringene er 

utvidet til 30. juni 2022 og gir større handlingsrom under Eksfins ordinære 

kredittforsikringstilbud.  

5.2.2 Forvaltning av midlertidige ordninger som følge av korona 

Eksfin har ansvar for å følge opp fire midlertidige garantiordninger for å håndtere pandemien.  

 

Lånegarantiordningen som Finansdepartementet har ansvar for, ble etablert i mars 2020 og 

var åpen for nye lån til og med 31. oktober 2021. Som følge av smitteverntiltakene som ble 

innført i desember 2021, har regjeringen besluttet å gjeninnføre ordningen fra 17. desember 

2021 til 30. juni 2022. Krav til oppfølging av lånegarantiordningen går fram av forskrift og 

oppdragsbrev fra Finansdepartementet. 

 

Garantiordningen for pakkereisearrangører er operativ ut 2022. Krav til forvaltning av denne 

ordningen går fram av Regelverket punkt 5.1. For de to midlertidige ordningene som er 

avviklet, skal Eksfin følge opp utestående krav og arbeide med gjenvinning av 

erstatningsutbetalinger. Krav til oppfølging av midlertidig garantiordning for re-forsikring av 

kredittforsikring går fram av Regelverket punkt 6.3, mens krav til oppfølging av midlertidig 

garantiordning for luftfarten går fram av Regelverket punkt 6.4.  

5.3 Fellesføringer  

5.3.1 Konsulentbruk 

I 2022 skal Eksfin arbeide for å redusere konsulentbruken på områder hvor det ligger til rette 

for å bruke interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer 

skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes. Eksfin skal 

rapportere om konsulentbruken i årsrapporten for 2022.  
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5.3.2 Lærlinger 

Statlige virksomheter skal ha læringer knyttet til seg. Antall læringer skal stå i et rimelig 

forhold til størrelsen på virksomheten. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver 

tid ha minst en lærling. Eksfin skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i 

nye lærefag og virksomheten kan øke antall læringer. Alle statlige virksomheter skal knytte 

seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor.  

 

I årsrapporten skal Eksfin rapportere følgende: Antall lærlinger og om det er vurdert å øke 

antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplæringskontor virksomheten 

er tilknyttet. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må opplyse om årsaken til dette og 

hva virksomheten har gjort for å oppfylle kravene.  

6 Budsjettvedtak og fullmakter for 2022   

Eksfin har ansvar for å planlegge virksomheten i 2022 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 Utlånsfullmakt  

Nærings- og fiskeridepartementet gir fullmakt til Eksfin om å gi tilbud (tilsagn) om lån i tråd 

med eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme, jf. Stortingets vedtak i samsvar 

med romertallsvedtak XII, 3 i Prop. 1 S (2021-2022). 

6.2 Fullmakt til å overskride kap. 2429 post 90 

Nærings- og fiskeridepartementet gir fullmakt til Eksfin til å overskride bevilgningen under 

kap. 2429 Eksportkredittordningen, post 90 utlån, til utbetaling av lån under den statlige 

eksportkredittordningen, men slik at samlede låneutbetalinger i 2022 ikke overstiger 26 mrd. 

kroner, jf. Stortingets vedtak i samsvar med romertallsvedtak IV, 3 i Prop. 1 S (2021-2022). 

6.3 Garantifullmakter 

Nærings- og fiskeridepartementet gir Eksfin fullmakt til å gi tilbud om nye garantier innenfor 

følgende rammer for nye garantier og gammelt ansvar, jf. Stortingets vedtak i samsvar med, 

romertallsvedtak IX, 2-6 i Prop. 1 S (2021-2022): 
 (i mill. kroner) 

Garantiordning Beløp 

Romertallsvedtak IX, 2-6 i Prop. 1 S (2021-2022)  

Ramme for Alminnelig garantiordning, inkludert Gammel alminnelig ordning 145 000 

Ramme for garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland 

(U-landsordningen)1  

3 150 

 

Ramme for byggelånsgarantier for skipsbyggingsindustrien 

(Byggelånsgarantiordningen) 

7 000 

Ramme for garantier ved etablering av langsiktige kraftkontrakter til 

kraftintensiv industri (Kraftgarantiordningen) 

20 000 

 

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

Ramme for garantier ved kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 

(Skipsgarantiordningen)  

10 000 

 

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 Eksfin. 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 XI i Prop 1 S (2021-2022). 

6.4 Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter) 

Følgende trekkfullmakter gjelder for 2022, jf. Stortingets vedtak i samsvar med 

romertallsvedtak III Prop. 1 S (2021-2022): 

 

Prosedyre for anmodning og bruk av trekkfullmakt under garantiordningene er også omtalt i 

punkt 2.6 i Regelverket.  

6.5 Fullmakt til å overføre ubrukte midler i reguleringsfond 

Nærings- og fiskeridepartementet gir Eksfin fullmakt til at eventuelt mindreforbruk knyttet til 

forvaltning av eksportkredittordningen kan overføres til et reguleringsfond, begrenset slik at 

maksimalt innestående på reguleringsfondet ved utløpet av 2022 er 5 pst. av bevilgningen på 

kap. 2460, post 24, jf. Stortingets vedtak i samsvar med romertallsvedtak XIV i Prop. 1 S 

(2021-2022). 

6.6 Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner 

Nærings- og fiskeridepartementet gir Eksfin fullmakt til å erverve og avhende aksjer og 

opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker innenfor alle 

ordningene, jf. Stortingets vedtak i samsvar romertallsvedtak XX i Prop. 1 S (2021-2022). 

Videre gis Eksfin fullmakt til å forvalte eierandeler som følger av misligholds- og 

gjenvinningssaker under Alminnelig garantiordning i holdingselskapet "Støperigata Holding 

AS", jf. Stortingets vedtak i samsvar med romertallsvedtak XXIII i Prop. 1 S (2021-2022). 

Regelverket under punkt 2.4.2. om tapsbegrensning omtaler også dette.  

 

(i mill. kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

2460 90 Eksportfinansiering Norge 

Utbetaling iflg. trekkfullmakt – alminnelig garantiordning 

18 000 

2460 91 Eksportfinansiering Norge 

Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordningen 

 

600 

2460 92 Eksportfinansiering Norge 

Utbetaling iflg. trekkfullmakt – skipsgarantiordningen 

 

150 
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Eksfin skal forvalte statens eierinteresser i selskaper som staten helt eller delvis eier som 

følge av misligholds- og gjenvinningssaker under Eksfins garantiordninger. Dette gjelder 

også ovennevnte holdingselskap. Eksfin skal legge Retningslinjer for forvaltningen av 

selskap hvor staten har eierinteresser som følge av misligholds- og gjenvinningssaker i 

Eksportfinansiering Norge (Eksfin), fastsatt 1. juli 2020, 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 Eksfins eierskapsutøvelse, eierposisjoner og erverv og 

avhending av aksjer og opsjoner.  

6.7 Bevilgninger 

Følgende bevilgninger i statsbudsjettet tildeles Eksfin, jf. romertallsvedtak I i Prop. 1 S (2021-

2022):  

(i mill. kroner) 

Kap. Post Beskrivelse Saldert 2022 

2429  Eksportkredittordningen  

 90 Utlån 6 000 

5329  Eksportkredittordningen  

 70 Gebyrer m.m. 25 

 90 Avdrag på utestående fordringer 9 900 

5629  Renter fra Eksportkredittordningen   

 80 Renter  890 

     

2460  Eksportfinansiering Norge  

 24 Driftsresultat: -123,9 

 24.1 Driftsinntekter -218,2 

 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 342,1 

 51 Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-

forsikring av kredittforsikring 3 

 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning 3 000 

5460  Eksportfinansiering Norge    

 71 Tilbakeføring fra avviklede garantiordninger  13 

 90 Avdrag på lån knyttet til bruk av trekkfullmakt under Alminnelig 

garantiordning 

 1 

5614  Renter fra Eksportfinansiering Norge   

 80 Renter fra lån til Alminnelig garantiordning  95 

 

Kap. 2429 Eksportkredittordningen 

90 Utlån 

Bevilgningen er basert på anslag for hele 2022.  

 

Kap. 5329 Eksportkredittordningen 

Post 70 Gebyrer m.m. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20192020/id2678758/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20192020/id2678758/
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I Regelverket omtales hvilke kostnader som skal belastes låntaker. Markedslån skal prises 

kommersielt. Det innebærer at det for markedslån kan tas gebyrer i tråd med markedspraksis 

for tilsvarende lån. Eksfin skal som hovedregel ta gebyrer både for CIRR-lån og markedslån, 

og gebyrnivået skal ikke være avhengig av låntakers rentevalg. 

 

Post 90 Avdrag på utestående fordringer 

Bevilgningen er basert på anslag for hele 2022. 

 

Kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen 

Post 80 Renter  

Under denne posten føres statens renteinntekter fra eksisterende lån og lån som foreløpig 

ikke er utbetalt under eksportkredittordningen.  

 
Kap. 2460 Eksportfinansiering Norge 

Post 24 Driftsresultat 

På posten føres alle utgifter til forvaltning av de ordinære garantiordningene og eksport-

kredittordningen. Alle administrasjonsutgifter knyttet til garantiordningene dekkes av premie-

inntekter. Administrasjonsutgifter knyttet til eksportkredittordningen føres over post 24.2. Det 

er gitt en fullmakt til at eventuelt mindreforbruk knyttet til forvaltning av 

eksportkredittordningen i 2022 kan overføres til reguleringsfond, jf. omtale i punkt 6.5 over.  

 

Post 51 Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring  

Det er bevilget et tilskudd på 3 mill. kroner til oppfølging av utestående krav under ordningen.  

 
Post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning 

På posten føres Eksfins opptrekk av lån for å dekke utbetalinger under Alminnelig garanti-

ordning. Eksfins opptrekk av lån og tilbakebetaling av lån skal følge Avtale om lån for å tilføre 

likviditet til utbetalinger under Alminnelig garantiordning. Øvre ramme for opptrekk av nytt og 

gammelt lån går fram av trekkfullmakten, jf. punkt 6.4 over. 

 

Kap. 5460 Eksportfinansiering Norge 

Post 71 Tilbakeføring fra avviklede garantiordninger  

Posten gjelder tilbakeføring av overskuddslikviditet fra Gammel alminnelig ordning og 

Gammel særordning for utviklingsland.  

 

Post 90 Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt 

På posten føres tilbakebetaling av lån som er trukket opp under Alminnelig garantiordning.   
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Kap. 5614 Renter fra Eksportfinansiering Norge 

Post 80 Renter fra lån til Alminnelig garantiordning 

På posten føres renter fra lån til Alminnelig garantiordning. Rentesats fastsettes i tråd med 

halvårlige rundskriv fra Finansdepartementet om "Rentesats for mellomværende med 

statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter".  

 

6.8 Øvrige fullmakter 

Øvrige budsjettfullmakter og administrative fullmakter er omtalt i vedlegg 2.  

6.9  Finansielt rammeverk  

Finansielt rammeverk er omtalt i punkt 5.2.2 i Hovedinstruksen.  

6.10 Tildeling 

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette 

tildelingsbrevet, blir bevilgningene under kap. 2429, kap. 2460, kap. 5329, kap. 5460, kap. 

5614 og kap. 5629 og fullmaktene stilt til disposisjon for Eksfin.  

 

 

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. Styringskalender for 2022 
2. Fullmakter 2022  
3. Indikatorer for å vurdere måloppnåelse og effektiv ressursutnyttelse 
4. Hovedinstruks for Eksportfinansiering Norge (Eksfin)  
5. Regelverk for Eksportfinansiering Norge (Eksfin) sine ordninger 
6. Bekreftelsesbrev om at Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift (engelsk) 
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VEDLEGG 1: STYRINGSKALENDER FOR 2022 
Tabellen nedenfor viser frister i 2022 for innspill til statsbudsjett, statsregnskap og 
rapportering til Nærings- og fiskeridepartementets (NFDs) styringsdialog med Eksfin, og 
frister til Finansdepartementet (FIN), Utenriksdepartementet (UD) og Direktoratet for 
forvaltning og økonomistyring (DFØ).  
 

Dato Hva Krav  

Januar - februar Statsregnskapet 2021 – avslutning  I dette vedlegget  

4. januar   Statsbudsjettet 2023 – konsekvensjustering  I dette vedlegget  

4. januar  Informasjon til NFDs styredatabase  I dette vedlegget  

31. januar Rapport til FIN, med kopi til NFD, om status for 
bruk av lånegarantiordningen og beste vurdering 
av forventet økonomisk utvikling per 31. 
desember 2021. 

Oppdragsbrev 
1.april fra FIN til 
GIEK 

1. februar  Foreløpig rapportering på uventede tap  Se punkt 4.2.1 

15. februar  Utkast til rapport til EFTAs overvåkningsorgan 
ESA (om midlertidig garantiordning for re-
forsikring av kredittforsikring) 

I dette vedlegget  

1. mars  Bekreftet (formell) rapportering på uventede tap  Se punkt 4.2.1  

1. mars Statsbudsjettet 2022 – innspill til 
omdisponeringer og tilleggsbevilgninger 

I dette vedlegget 

15. mars   Oversikt over alle dokumenter der andre 
oppdragsgivere har gitt føringer  

Hovedinstruksen  

15. mars  Statsbudsjettet 2023 - budsjettforslag I dette vedlegget 

11. mars  Statsbudsjettet 2021 - årsrapport for 2021 I dette vedlegget 

15. mars  Internrevisjonsplan for 2022  Hovedinstruks pkt. 
5.1  

15. mars Kraftgarantiordningen – rapport fra uavhengig 
revisor 

I dette vedlegget 

15. mars Eksportkredittordningen – prisingssystemet for 
markedslån 

I dette vedlegget 

15. mars   Risikorapport inkl. porteføljestatus  I dette vedlegget 

15. mars  Ambisjonsnivå for internkontrollen Hovedinstruks pkt. 
5.1 

Mars  Porteføljestatusmøte  NFD kaller inn 

Mars  
 

Møte om bærekraft og ansvarlig virksomhet  Punkt 5 i dette 
brevet 

Mars Kontaktmøte om byggelånsgarantiordningen  

Primo april Årlig rapportering til OECDs 
skipsbyggingsgruppe 

NFD sender 
separat bestilling 

Primo april  Oversikt over overenskomster som er inngått 
med fremmede stater i 202021 (f.eks. MOUer) 

NFD videre-
formidler bestilling 
fra UD  

Mai Etatsstyringsmøte (hos NFD)  

15. juni Statsbudsjett 2023 – Beregning av statlig 
næringsstøtte 

NFD sender egen 
bestilling 

1.september Rapportering til ESA om offentlig støtte.  NFD sender egen 
bestilling 

23. september  Risikorapport – kun del II  I dette vedlegget 

23. september Økonomirapport per 31. august og eventuelle 
innspill til endringsproposisjonen høstsesjon 
2022 

I dette vedlegget 

Oktober Porteføljestatusmøte  NFD kaller inn 

Oktober Kontaktmøte om byggelånsgarantiordningen  

Oktober/november Styresamtaler NFD kaller inn 

1. november Statsbudsjettet 2024: Eventuelle satsingsforslag I dette vedlegget 
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Dato Hva Krav  

November  Etatsstyringsmøte (hos Eksfin) NFD kaller inn 

Løpende rapportering 

Løpende Status for Eksfins midlertidige eierskap I dette vedlegget 

Løpende Status for gjeldsplanens ramme og oversikt over 
politiske fordringer 

I dette vedlegget 

Løpende Rapportering til statistikkbanken for 
næringspolitiske virkemidler 

I dette vedlegget 

Løpende ved behov Rapportering i henhold til internasjonale avtaler 
(OECD, EØS og WTO) 

 

Innen den 10. i 
påfølgende måned 

Oversikt til FIN, med kopi til NFD, over 
utbetalinger under garantiordningen for banklån 
til bedrifter til FIN  
 

Oppdragsbrev 
1. april 2020 fra 
FIN til GIEK 

Innen den 15. i 
påfølgende måned  

Rapportering til statsregnskapet Årlig rundskriv fra 
FIN, og DFØs 
nettsider 

Innen den 31. i 
påfølgende måned, 
med unntak av juni, 
samt at status 31. 
juli sendes 1. sept. 

Månedsrapport I dette vedlegget 

Syv dager etter 
generalforsamling 

Utkast til statsrådens beretning i selskaper hvor 
Eksfin forvalter eierskap 

Pkt. 9 i 
retningslinjer om 
Eksfins forvaltning 
av selskap hvor 
staten har 
eierinteresser 

 

Januar-februar 2022: Avslutning av statsregnskapet for 2021  

Nærings- og fiskeridepartementet sender eget brev ut frister og opplegg for årsavslutning. 

Eksfin skal rapportere i kapitalregnskapet om aksjer GIEK eller Eksfin har ervervet, i henhold 

til punkt 3.3.2 Statens aksjeinteresser i R-9/2017. Aksjer som erverves skal sorteres under 

Gruppe 2 i henhold til rundskrivet. 

 

4. januar 2022: Statsbudsjettet 2023 – Konsekvensjustering 

Eksfin skal spille inn evt. endringer i alle fullmakter og alle budsjettposter i punkt 6 i dette 

tildelingsbrevet.  

 

Eksfin skal rapportere status på konto per 1. januar 2022 for Gammel alminnelig ordning og 

Gammel særordning for utviklingsland. For Gammel alminnelig ordning skal Eksfin 

rapportere all likviditet ut over 5 mill. kroner. For Gammel særordning for utviklingsland, skal 

Eksfin rapportere all likviditet. Det bes om anslag for årene 2024-2027.  

 

4. januar 2022: Oppdatert informasjon til NFDs styredatabase 

Eksfin skal årlig rapportere opplysninger som legges inn i en database med informasjon om 

styrer, råd og utvalg tilknyttet departementet: Det skal rapporteres om antall styremøter og 

utgifter til styret foregående år samt endringer i styresekretær, ansattrepresentant/vara for 

ansattrepresentant, herunder navn, fødselsdato, fylke (folkeregister), stilling og oppnevnt 

dato.  

 

https://dfo.no/fagomrader/rapportering-til-statsregnskapet
https://dfo.no/fagomrader/rapportering-til-statsregnskapet
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15. februar 2022: Utkast til rapport til EFTAs overvåkingsorgan ESA om den 

midlertidige garantiordningen for re-forsikring av kredittforsikring 

Som oppfølging av notifisering av ordningen til EFTAs overvåkingsorgan ESA skal det 

utarbeides en rapport om ordningen, som skal sendes fra NFD til EFTAs overvåkingsorgan 

ESA innen 31. mars 2022. Eksfin skal utarbeide et utkast til en slik rapport. Grunnlaget for 

rapporten skal være data innhentet fra garantimottakere. 

 

1. mars 2022: Statsbudsjettet 2022 - eventuelle innspill til revidert budsjett 2022 

Medio mai legger regjeringen fram en proposisjon om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger 

på statsbudsjettet for inneværende år. Det skal i hovedsak bare fremmes forslag om tillegg 

som er begrunnet i uforutsette forhold. Eksfin skal spille inn evt. innspill til endringer i 

bevilgninger og fullmakter som går fram av punkt 6 i dette brevet. For oversiktens skyld ber vi 

Eksfin i innspillet også kommentere bevilgninger og fullmakter som ikke skal endres.  

 

15. mars 2022: Forslag til budsjett 2023  

Eksfin skal legge frem forslag for 2023 på alle fullmakter og budsjettposter omtalt i punkt 6 i 

dette brevet.  

 

Når det gjelder kap. 2460 post 24, skal budsjettforslaget vise hvordan virksomheten vil 

prioritere sine ressurser det kommende året, gitt at bevilgningen videreføres på nivå med 

inneværende år. Innspillet vil danne grunnlag for diskusjon om virksomhetens strategiske 

planer i styringsdialogen og for departementets arbeid med Prop. 1 S. Proposisjonen skal, i 

tillegg til å fremme forslag til bevilgning på kapittel og post, tydelig formidle 

hovedprioriteringene for den enkelte virksomhet. 

 

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål og strategier innenfor 

gjeldende budsjettramme. Videre skal forslaget inneholde : 

• En vurdering av risikoer/ev. endringer i rammebetingelsene som kan få betydning for 

budsjettet i 2023. Det kan eventuelt vises til tidligere innsendte risikovurderinger og 

eventuelle endringer i risikobildet i forhold til forrige risikorapportering.  

• En omtale av hovedprioriteringer for 2023. Hovedprioriteringer skal angi hva som er de 1-

3 viktigste områdene som virksomheten vil prioritere i 2023. 

• En omtale av oppgaver som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre 

ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette. 

• En oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2021 

(regnskapstall), 2022 (gjeldende budsjett) og 2023 (forslag gitt dagens ramme). 

 

I tillegg skal virksomheten spesifisere driftsutgiftene (24.2-posten) for 2023 på Lønn, pensjon 

og godtgjørelser og Varer og tjenester. 

 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) vil ikke bli videreført etter 

2022. Departementet vil ev. komme tilbake til oppfølging av nye effektiviserings- og 

innsparingsforslag dersom det skulle bli aktuelt. 

 

Særskilt om investeringer 

Departementet ber virksomheten redegjøre for investeringer som virksomheten planlegger å 
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gjennomføre innenfor gjeldende budsjett, med inndekning over flere år. Redegjørelsen skal 

inneholde en vurdering av tiltakets nytte, opplysninger om samlet investeringsbehov og 

fordeling av utgifter over år. Dette kan for eksempel gjelde mindre byggeprosjekter uten 

husleiekompensasjon eller IKT-investeringer. Departementet minner om at IKT-investeringer 

skal være i henhold til det til enhver tid gjeldende digitaliserings¬rundskrivet fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. 

 

15. mars 2022: Risikorapport 

Risikorapporten skal bestå av: 

 

Del I: Risiko for manglende måloppnåelse og kravoppfyllelse.  

Vurdering av eventuelle vesentlige momenter som påvirker evne til å nå mål og prioriteringer, 

rettidig og pålitelig rapportering, overholdelse av lover og regler, eller effektivitet, i tråd med 

DFØs metodedokument om risikostyring i staten.  

 

Del II: Risiko i Eksfins låne- og garantiportefølje  

Vurderingen av risiko i Eksfins låne- og garantiportefølje skal utformes etter kravene under.  

 

Krav til risikorapport del II 

• Beregninger om risikoen for tap i eksportkredittordningen, inkl. risikoen i 

eksportkredittordningens garantistportefølje med tilhørende kommentarer inkl. 

forklaring om hvordan beregningene er gjennomført.  

• Statistikk, stresstester og flere ulike scenarioanalyser som bidrar til å synliggjøre og 

måle forventingen til og risikoen i Eksfins garantiportefølje. I tillegg til scenarier som 

tar utgangspunkt i hele porteføljen, skal Eksfin vurdere scenarier hvor det skilles 

mellom ny og gammel portefølje.  

• Vurdering av om Eksfin vil oppnå balansekravet for garantiordningene.  

• Likviditetsanalyse for garantiordningene.  

• Redegjørelse om eierposisjoner i selskaper, inkludert hvordan eierskap bidrar til at 

relevant garantiordning går i balanse på lang sikt.  

• Redegjørelse for risiko for uventede tap under Alminnelig garantiordning (første 

rapportering basert på egen rapportering 1. mars). Ved beregning av uventede tap 

brukes tall per 31. desember 2021 i første risikorapport og 30. juni 2022 i andre 

risikorapport.  

 

11. mars 2022: Årsrapport for 2021 

Krav til rapportering går fram av tildelingsbrevet for 2021, samt Hovedinstruksen punkt 5.1 og 

5.2.2. For 2021 skal regnskap for drift av GIEK 1. januar - 30. juni 2021 sammenstilles med 

drift av Eksportfinansiering Norge 1. juli – 31. desember 2021.  

 

Vi ber om at oppsettet for rapportering om kjønn og mangfold benyttes i virksomhetens 

rapportering om likestilling for 2021, se tabell nr.1 nederst i dette vedlegget. Virksomhetene 

skal også rapportere alle nye ansettelser i 2021 og andelen av disse nyansatte som har 

nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I tillegg skal virksomhetene beskrive hvilke tiltak er 

har satt i gang, og om tiltakene har vært vellykkede og hva som eventuelt har vært 
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utfordringer. Rapportering skal være i tråd med veiledningen på Arbeidsgiverportalen: 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-

inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten. 

 

Årsrapporten med årsregnskap for 2021 oversendes departementet innen 11. mars uten kopi 

til Riksrevisjonen. Departementet sender rapportene for alle virksomhetene videre til 

Riksrevisjonen samlet innen fristen 15. mars.  

 

15. mars 2022: Kraftgarantiordningen – rapport fra uavhengig revisor 

Rapport fra en ekstern, uavhengig revisor om Eksfins 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. mars 2022: Eksportkredittordningen – prisingssystemet for markedslån 

Kontrollen skal gjennomføres av en uavhengig ekspert, og skal bl.a. inkludere en 

sammenlikning av faktiske priser, relevant benchmarking og ESAs referanserente. 

 

23. september 2022: Status økonomi per 31. august og eventuelle innspill til 

endringsproposisjonen høstsesjon 2022 

Vurdering av status for bevilget beløp/fullmakter per 31. august. For alle kapitler og poster 

der Eksfin har fått tildelinger i kap. 6 i dette brevet, skal det gå fram: 

• disponibelt beløp (saldert budsjett, endringer i bevilgning gjennom året, 

refusjoner/merinntekter). 

• regnskapsført i statsregnskapet per 31.august. 

• prognose for hele året. 

• kommentarer til eventuelle vesentlige avvik mellom disponibelt og regnskapsført beløp. 

 

For alle garantiordningene og trekkfullmaktene skal Eksfin rapportere om rammeutnyttelse i 

tråd med oppsett for månedsrapportene. 

 

Eksfin skal i tillegg spille inn evt. innspill til endringer i bevilgninger og fullmakter som går 

fram av punkt 6 i dette brevet, som bør fremmes i høstsesjonen.  

 

1. november 2022: Statsbudsjettet 2024: Eventuelle satsingsforslag 

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse 

for 2024-budsjettet, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. 

 

I Finansdepartementets føringer for satsingsforslag for 2023-budsjettet framgår det at 

forslagene som hovedregel skal begrenses til følgende kategorier: 

1. høyt prioriterte tiltak i Hurdalsplattformen som krever økte bevilgninger for å kunne innfris 

2. forslag med sterke bindinger (for eksempel demografiutgifter i kommuner helseforetak) 

3. effektiviseringstiltak 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
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Krav til utforming av satsingsforslag er omtalt i punkt 4 i FINs rundskriv R-9/2021 på 

Regjeringen.no. Vi ber om at evt. satsingsforslag utformes i tråd med vedlegg 2 i rundskriv 

R-9/2021 (lenke til vedlegg 2). 

 

15. mars 2023: Årsrapport for 2022  

Krav til utforming av årsrapport og årsregnskap går fram av Hovedinstruksen punkt 5.1 og 

5.2.2. Indikatorer for å vurdere måloppnåelse, indikatorer for å vurdere effektivitet går fram 

av vedlegg 3.  

 

Løpende: Krav til rapportering om Eksfins forvaltning av statens eierinteresser  

Eksfin skal holde NFD oppdatert om endringer i eierposisjoner slik at NFD har en oppdatert 

oversikt over den enkelte eierposisjon. Rapporteringen gjelder også eierposisjoner under 

holdingselskap tilknyttet Alminnelig garantiordning. Rapportering skal foregå etter mal, 

omforent mellom NFD og Eksfin. 

 

Eksfin skal videre orientere NFD snarest mulig om vesentlige saker tilknyttet selskaper 

staten gjennom Eksfin har eierposisjon i, for eksempel saker med omdømmerisiko for staten 

eller Eksfin eller saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. Dette gjelder også 

vesentlige saker tilknyttet eierposisjoner under holdingsselskapet tilknyttet Alminnelig 

garantiordning. 

 

Løpende: Status for gjeldsplanens ramme og oversikt over politiske fordringer  

Eksfin 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 Eksfin 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. 

 

Løpende: Månedsrapport 

Eksfin skal rapportere om status utnyttelse av ramme for alle garantiordningene, samt status 

for CIRR/markedslån og store endringer siden forrige månedsrapport. For Alminnelig 

garantiordning skal Eksfin rapportere om utnyttelse av trekkfullmakten.  

 

Tabell til årsrapporten 2021 

Etter likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven § 3 er alle statlige arbeidsgivere pålagt å arbeide aktivt, målrettet og 

planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering (aktivitets- og meldeplikten). 

Målet er at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering, 

funksjonsevne, etnisk bakgrunn og religion. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet skal i Prop. 1 S gjøre rede for tilstanden. Aktivitetsplikten 

innebærer at statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering. I tillegg skal virksomhetene redegjøre i årsrapportene for 

iverksatte og planlagt tiltak. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fglobalassets%2Fupload%2Ffin%2Fvedlegg%2Fokstyring%2Frundskriv%2Farlige%2F2021%2Fvedlegg2_r9-2021_sat23fag-.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Nærings- og fiskeridepartementet viser for øvrig til stortingsvedtak av 17. juni 2019 som 

innebærer en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten. 

 

Tabell 1 – mal for rapportering av tilstandsrapport, likestilling 

  Kjønnsbalanse i antall og prosent   

  År Menn i 

pst. 

Kvinner i 

pst. 

Antall totalt Kvinners lønn av 

menns 

Totalt i virksomheten t-1         

t-2         

Toppledelse 

(eks. direktør, ass. dir.) 

t-1         

t-2         

Mellomledelse 

(eks. avdelingsdirektør) 

t-1         

t-2         

(eks. seniorrådgiver) t-1         

t-2         
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VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2022  

 

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 

FINs rundskriv R-110, sist oppdatert 10. januar 2020. Veileder for statlig budsjettarbeid utgitt 

av FIN (R-0634 B) forklarer budsjettfullmaktene nærmere. NFD delegerer med dette 

følgende fullmakter til Eksfin for 2021, med de utdypende vilkår som er fastsatt i FINs 

rundskriv R-110, jf. punktene 2.2-2.3:  

• Fullmakt til å inngå 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 13. januar 2017. 

 

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  

Eksfin gis fullmakt til å yte erstatning for skade/tap av private eiendeler i forbindelse med 

tjenesten. Erstatningen må gis i samsvar med retningslinjene i Statens Personalhåndbok, 

punkt 10.22. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_110_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-bygge-leie/id670873/
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