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Eksportfinansiering Norge (Eksfin) – tillegg til tildelingsbrev for 2021  
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Stortingets vedtak av 17. desember 2021 
om endringer i statsbudsjettet for 2021, jf. Prop. 27 S (2021 - 2022) og Innst. 78 S (2021-
2022).  
 
NFD meddeler med dette bevilgningsendringer og fullmakter på Eksfins ansvarsområde, jf. 
romertallsvedtak I i Prop. 27 S (2021-2022. 
 
Bevilgningsendringer og fullmakter under kap. 2429/5429/5629 og kap 2460/5460 
Under kap. 2429/5429/5629460 og 2460/5460 er det vedtatt følgende bevilgningsendringer: 
  (mill. kroner) 
Kap. Post Beskrivelse Ny saldering 2021 
2429  Eksportkredittordningen  
 90 Utlån 6 500 
5329  Eksportkredittordningen  
 70 Gebyrer m.m. 20 
 90 Avdrag på utestående fordringer 13,8 
 95 Tilbakeføring av innskutt egenkapital og 

likvidasjonsutbytte 
 

21,9 

5629  Renter fra Eksportkredittordningen   
 80 Renter  850 
2460  Eksportfinansiering Norge  
 24 Driftsresultat: -2,8 
 24.1 Driftsinntekter -214,4 

 24.2 
24. 6 

Driftsutgifter, overslagsbevilgning 
Reguleringsfond 

213,8 
3,4 
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Side 2 
 

Kap. Post Beskrivelse Ny saldering 2021 
5460  Eksportfinansiering Norge    
 50 Tilbakeføring av tapsavsetning for garantiordning for re-forsikring 

av kortsiktig kredittforsikring 
 1 215 

 73 Inntekter under ny statlig ordning for re-forsikring av 
kredittforsikring 

 127 

 75 (Ny) Tilbakeføring fra garantiordning fra langsiktige kraftavtaler  10 
 76 (Ny) Tilbakeføring fra garantiordning for kjøp av skip fra verft i 

Norge til bruk i Norge 
 10 

 90 Avdrag på lån knyttet til bruk av trekkfullmakt under Alminnelig 
garantiordning 

 1 049 

 
Kap. 2429 Eksportkredittordningen 
90 Utlån 
Bevilgningen er økt med 1,5 mrd. kroner fra 5 mrd. kroner til 6,5 mrd. kroner.  
 
Kap. 5329 Eksportkredittordningen 
Post 70 Gebyrer m.m. 
Bevilgningen er redusert med 10 mill. kroner fra 30 mill. kroner til 20 mill. kroner. 
 
Post 90 Avdrag på utestående fordringer 
Bevilgningen er økt med 3,5 mrd. kroner fra 10,3 mrd. kroner til 13,8 mrd. kroner.  
 
Post 95 (Ny) Tilbakeføring av innskutt egenkapital og likvidasjonsutbytte 
Denne posten gjelder NFD, ikke Eksfin, men er med i dette brevet for oversiktens skyld. På 
posten føres likvidasjonsutbytte som staten v/NFD mottar når Eksportkreditt Norge AS er 
avviklet. Sluttoppgjøret fra avvikling av Eksportkreditt Norge AS er anslått til 21,9 mill. kroner. 
I Prop. 27 S (2021-2022) var det lagt opp til at Eksportkreditt AS skulle avvikles og oppløses 
innen utgangen av 2021. NFD har senere besluttet at selskapet skal avvikles og oppløses 
etter årsskiftet. Dermed vil sluttoppgjøret fra avviklingen som skal betales til NFD komme i 
2022 og ikke i 2021. 
 
Kap. 5629 Renter fra eksportkredittordningen 
Post 80 Renter  

Bevilgningen er redusert med 450 mill. kroner, fra 1,3 mrd. kroner til 850 mill. kroner.  
 
Kap. 2460 Eksportfinansiering Norge 
Post 24 Driftsresultat 

Stortinget har vedtatt å opprette en ny underpost 6 under kap. 2460, post 24. Stortinget har 
videre gitt fullmakt til at mindreforbruk til forvaltning av eksportkredittordningen kan føres på 
reguleringsfond, avgrenset slik at maksimalt beløp på reguleringsfondet ved utløpet av 
budsjettåret er 5 pst. av bevilgningen på kap. 2429 post 70 i 2021, jf. romertallsvedtak VI.  
 
I forbindelse med avvikling av Eksportkreditt Norge AS, er det vedtatt at immaterielle 
eiendeler, varige driftsmidler og netto betalbar gjeld, som i hovedsak er feriepenger som 



 

 

Side 3 
 

kommer til utbetaling i 2022, blir overført fra Eksportkreditt Norge AS til Eksfin. Det er vedtatt 
at underpost 1 Driftsinntekter øker med -3,4 mill. kroner, fra -211 til -214,4 mill. kroner, at 
underpost 2 Driftsutgifter øker med 2,8 mill. kroner, fra 211 til 213,8 mill. kroner og en 
bevilgning 3,4 mill. kroner på underpost 6 Reguleringsfond. Samlet blir bevilgningen på post 
24 økt med netto 2,8 mill. kroner.  
  
Kap. 5460 Eksportfinansiering Norge 
Post 50 Tilbakeføring av tapsavsetning for garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring 
Bevilgningen er økt med 405 mill. kroner, fra 810 mill. kroner til 1,215 mrd. kroner. 
 
Post 73 Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring 
Bevilgningen er økt med 10,6 mill. kroner, fra 116,4 mill. kroner til 127 mill. kroner.  
 
Post 75 (ny) Tilbakeføring fra garantiordning for langsiktige kraftavtaler 
Det er bevilget 10 mill. kroner i tilbakebetaling av tilskudd til forvaltning av 
kraftgarantiordningen 
 
Post 76 (ny) Tilbakeføring fra garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge 
Det er bevilget 10 mill. kroner i tilbakebetaling av tilskudd til forvaltning av 
skipsgarantiordningen.  
 
Post 90 Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt 

Bevilgningen er økt med 1,048 mrd. kroner, fra 1 mill. kroner til 1,049 mrd. kroner.  
 
Korreksjon av bevilgning på kap. 2429 post 70 
Bevilgning på kap. 2429 post 70 Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS i oppdragsbrevet til 
Eksportkreditt Norge AS som ble sendt 20. desember 2020, og utbetalt tilskudd i løpet av 
2021 var 118 00 kroner høyere enn det som Stortinget vedtok ved behandling av Innst. 8 S 
(2020-2021). NFD ber på denne bakgrunn Eksfin betale tilbake 118 000 kroner til 
departementet innen utgangen av 2021.  
 
Bankkonto 
NFD ber om at midler som Eksfin overfører til departementet betales til bankkontonummer 
7694 05 18896. 
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